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Vali Islaha Muhtaç İşlerin Halli 
;çin AlınOJFak Tedbirleri Anlattı 

Din topl.... Dabal Eaclmende Vali riyuet ederken 

:latanbul Şehir Kedili dQn Va
lf ve Belediye relei Doktor ~t( 
Kırd&rm bütün tehir meeelelma 
temaı eden ve hal 7ollanm ifa"' 
eden 90k mtthim Wr nutıw1ı. fU-
, · devresi .acti?IUlın!1~ ~~if-
tar. -r-a · 

ı e-nr \t ,n ve Beıledl,e ~mız, 
İstanbul f8hir m.aUll ne ilk tem ... 
• olan ba ropl&nto'I 'bfuet .... 
" topJ.a.n1ınm sonuna Juııdar ttö
maa riy&Mt et.mJ.Plr· T1>pl&ntıcla 
Va.ti ve Belediye reisin.den bafka 
Vali muavi:ni Hüdai Karataban, 
Belediye retat mua.ml IAttl Abo' 
M.aarif mildfiril Tedik J[ut da hr 

mr bulmımuftld'• 
lh ~ ·· • .ıat 2,85 te Vali 'H 

BeleGiye reisinin nutkuyle ıaı§ıhnıt- Dimktl Şelur MeclW i~timaıada 
ı... Bfliön meclis tarafından bü- Vali nutuk 13ylerkea 
7flk bir allka ve heyecanla dini" J 
nen bu uzun nutkun mühim la- hularmda atizel latanhulun deierH 
aunJa.rmı hiilbatan yazıyoruz: .. Jdiltiirli muhterem halkma tem-

Yeni .kadı o ve bütçeler dolayı -
siyle bazı memurların ~ıkta ka
bıeafıııa dair çıkan şayiaların sıh
hatını öğrenmek üzere Denizbank 
umum müdürü Yuf'4uf Ziya Erzine 
müracaat &den bir arkadaşıza Bay 
Yu~uf Ziya Erzin ~u beyanatta bu
lunmuştur: 

FALSOLU SESi 
Akagündüz' le 

Bir Musahabe 

...... ~,··••++-• 
A.kagilD.dös doatmnuzu, Saylav 

oldalundanberl, dönyanın hay ve 
huyundan elln.I, eteğini çekmiş, bir 
k.,._ yaslanml§. kendi kendine 
pim bol tahsisatla keyif çatmak 
JQ!unu tutmuş zannediyorduk. Hal
butl son gtlnlerde guetelerde çıkan 
yuılanna bakılırsa bu tahminimiz
de aldanmıt olduğumuza httkmet
mok Ulzımgellyor. 

Acaba dostumuzun eski gazete
cllit haırtalıjı yeniden mi tepti? 

Yoksa son günlerde saylavlık elden 
gitti veya gitmek t1zere oldu da, 
AkagüDdUz ondan dolayı mı yine 
(kürkçli dükkanı) yolunu tutmağa 
!Uzum gördü? Buralarm.ı henüz kes
tirmek biraz rtıç. Şimdiki hal&. 
gö?.e çarpan bir şey varsa, o da ga
zeteciliğin bu emektar ve fakat ay
ni zamanda piş'ldn mensubunun bi
raz sinirlenmış görUnmesldir. He
men \her yazısında meslekdqlarına 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Fra11kiatler Barselonda halka yiy cek d jıbyorlar 
"- Çıkan bütün fAYİalar aaıl -

aızdır. Maa,Jarda % 30 tenzilat ~ Yazısı 3 ilncii sayfamızda ) 
yapılacaiı doğru değildir. Diğer 1 

• 
2 

'" iı rw 

aıeaeleler üzerinkei tetkikat henüz JI 1. At • D J 
aeticelenmemiftir. Müabet bir lYJm. ına avasınaa 
netice elde edilir edilmez lazım 

•• 1ea7:!..~t·tin:-ün:;:.....d.) Şahitleri Tehdit Suçile 
Karadenizde Liman 
in saat ına ilk 
Baharda Basıanıyor 

Dün Deniz Ticaret Müdürlü -
iünde limanlar umum müdürü Mil
tid Necdet Deniz'in başkanlıtında 
İstanbul liman reisi Hayreddin es
ki deni zyollan espektörlerinden 
Şevketin iştirakiyle bir toplantı ya
pılmış ve toplantıda Karadenizde 
infası mukarrer limanlar hakkın -

İ ela aıörüşUlmüştıtr. 
: Büyük limanın Eretlide nıi? 
r Qatal afzmda mı yapılmasının da-
f (Sonu 3 Uncü sayfada) 

1,..,......,..,.......,..~f'VVVV'""""~"-.......... A.,.,,.,,..,.... 
i 

j Yeni Yugoslav 
ı Başvekilinin 
• 
Beyanatı 

Harici siyasette hiç bir 
değişiklik olmıyacak 

Mesut bir doğum 
Yamsı 3 ihıcil 1ayfacla 

Biri Daha Tevkif Edildi 
• lllll>l Hli .. :ıı..--

ftandeVUCU Madam Atina ile Dimitri ismindeki bu 4 mevkufun 
muavini Madam Katinanın Asliye muhakemelerine ba l.anıldı. 
1 inci ceza mahkemesinde henüz Mahkemede evvela Eleninin vı 
daıvalan devam ederken bazı kim- sonra diğerlerinin hüviyetleri tes -
aelerin; mahkemece ifadelerine bit olundu. 
milracaat edilen şahitleri kandır- Bu meyanda El&ni; henüz 4e 
mak suretiyle tevkif olundukla- yaşımla bulunduğunu ve randevu
nm yazmıştık. culuktan dolayı hal&n 8 üncü ce· 

Dün ak,am mezkur muhake- zada bir muhakemesi devam et-
mede Eleni, Marika, Katina ve (Sonu '1 bici aayfada) 

HER SABAH 

Biraz Daha Ciddi Olalım ••• 

D ON bir sazetede sözümüze l.ir karikatür iliftiı Sandala 
binmit l»ir vekilimize, can kurtaran aimidine aarılmıt 

eeki bir umumi direktör, ne eaki l»ir umwni direktörün aiuaa yakı. 
taeak, ne ele bir vekile kal'fl reva görülebilecek bir liüb&lililde: 

- Hepai iyi hot ama bu zav&llalarm ne auçu vara..__ ta· 
kır sözliimı . • 

Diye hital. ecliyor. 

Biz eminiz ki (ezbere it) sönnekle ittiham edilen iktisat •• 
kili Hüanü ÇakD', höyle "ııdaklada sın.tyim" kaltilinden aoiuk. 
minaaaz l.ir karikatüre dahi ıücenmiyecek kadar gazete •e ıa· 
zeteci tloatudur. Ancak memleket cla•alarandaliüı..Jilı"kl .. 
halle toaunu aizı aoiuk litifeler yerine o .tavalara yak ' ~ddl 
te ki...1• • l k • J • lf&D CI "- lstanhul umumi mecliainin .U eclen çalıfma arkad .. lanmla 

lıflncl • tihah deneainln ltiriaci tMı•flP•k .,.. oalan aellmlam.ekla 
,.a. ..: toplant191D.1 açark• ta· (Sonu 3 ibacü aayfada) ;;~~~;~~~;;~;~~~;;.;;~~;;;~.ı 

n uln yerı o sa sere tır. küaat vekilini herhan•i b' --L-. •
a--L!...1 .___,_ • • k _ _. ı:- " • • lr -p .. 
-... e~ iatiyıc>rsa -e -. lakin ciddiyetten, afır bathblı· 
tan ay.nlmamak ~Je. A. Cemaletl411a SARAÇE>Cuf 



ENVERB\ŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Enver Paşa Sevinçle 
Atından indi 

A ~ 

Hemen Oracıkta Ailesinden Gelen 
Mektupları Heyecanla Okudu 
Bu mmtakada bir adet vardır. .nknta dalan Bolaevilder demek ki 

Bttttln köyliller cwmfclelt çaktıktan hambk1armı taıııamJJsarak Jıare

IODI'& toplanırlar bayramlaşniar ve kete geçiyorlal'th. 
muht.elif taraflardaki köylerine gi- Halbuki bu gUnler Enver J*la.-
derlerdi. nm en zayıf zaman1&nJdı. Etrafm· 

Limandaki 
Kaçakcılık 
Hadisesi 

Sokoal Vakum gaz kumpan:ra
amın Hong-Konk »>sen gaz nakliye 
vapurmıdakl kaçakçdık hldliıeal 

tahkikatına muhafazaca geceli gttıı
dilzltl 4 giin devam edilerek tahJd. 
kat evrakı tamamlanmıfbr. 

Ali.kadarlar hem kaçakçılık hem 
de mem11ra rilfvet teklifi suçiJe · bu 
gün 'OskUdar milddeiumumiliğinc, 

veriJ.ınie,ıerdh. 
Miiddetumumtliğe teslim edllen 

ve haklarında takibe.ta. başlanan 
maznunlar fUD)ardır: 

Depo müdürü Markolamar, ikin. 
ei mtldilr Bugo, ikinci kaptan Qr. 

valt, depo bekçisi tskender, tayfa
lardan Angeloskodur. 

POLİTiKA: 
Tramvay ve Almanyanın taildtdi ~s-

OkUJUCUlarımız lihat hususundaki - TD:nel Şirketle- faaliyeti 
Diyor ki • rı·n,·n ,.,.eslı·mı· Alman htlkfimeti. son gblerdıt. 1 ~ ~ Londraya, 1935 ~A.,,.,_ baı.. 

Türk analarının telişı BneW hafta Ankarada yapı- rl ttilAfmm mU.ad• ettiği wıç1ı111 
BergUn bUyt1k bir htbmet ve 1an mtlakerelerden sonra saba denimtı gemi donanmasını lngil-

derin bir itimatla okuduğumuz ima tramvay '" tiinel lirketleri- tereilinld ile '* e\ibçe ptirn Ek 
Din malı.emesini teslim almıkta o- 10 bin '--w...s.. ft..l - ~ ... 

CYeni Sabahın) Ud ay evvelki nus ve ~ ™ --·-
hala.rmda memleketin en ehemmi· lan Nafıa tlrketler balmilfettili SU- ba. gemileri bir muf yukarı vuiye-
yetli ve acı denllerinden birine ta.. ıuri'ıdn bqkanl\lmdakJ he,et ça- te Gıkaracak veçbile top kuvveti 
allfik eden bazı ·-... 1 .. - tesadttf bgam1arma devam etmektedir. baJmnındpn takviye- etmek ha.Jrkm 
etnüttik-: ,.-.-...... Şebeke transformatörleriııin tes- c1aki kararmı biJdirmii1ir. 

Eroinle mücadele, Eroine harb.. Jimine geçilmiş, muamelabn kon· Bu hldıse a8ked ve 1111-' •· 
Bu )'&ZJ)ar, memlelr.etin hayır troltme de devam edilmiştir. hada ehemmtyet1l bir "ft'Ziyet lhdu 

aeJimetini dtlşUnen, ve eroinin ne Bu sabah 8illl dep<ama gidile· etmekle beraber yeni bir lflY değil· 
11•~ b§r afet ldulh-· takdir rek tesisata 1mHm almmuma bat- dir m W"9 o 6w.&U e- ·-r.ıım.~ a.w-.. - 10 .... ----.

8 den fttandatlar arasmda böıtik Janamıktlr. R.uu-..-, -.-,,_ .ao &QUU"a 

b. · t h uı · · • ...,..,..,,...'VVVV-..l'VVVV'~'VV'VV\.l'VV"""wl'V'V 1~ ve *1 teo11ıım 1981 taı11all balı· U' memnunıye us e getirmiş 
ve bizi bir ümide-bağlamı§b. rl anlqmaJann kmcliaine bahşet.t\· 

Fakat maalesef, bu bahis bir il bazı haldaıdan iıldfacle etmek 
anket halinde birkaç a.bn reyleri T ·ı la iatecliğiai ~ Pom ilk ~ Bu bayramlaımada Enver pap. daki Basmacılardan bir çoklan ~ 

da bulundu. Herkes paaanm elinf male dognı çekDmllti. 
öpüyor ve bir kenara çekiliyordu. Garp tarafından toplanmıı olan Çatalca Cinayeti 

Bayramler>• bittiktea 80DI"& aakerlerdeıı de istecliği kadar isti~ 

sorulmak, fikirleri hUJasa edilmek ava sapı ı e yara ma nanda tA""'•ie. buma._.. w 
teklinde bir müddet devam ettikten Arap eamiinde Mahmudiye hftOmtıt G?smlll nlsetersı .. lııll 
sonra, netice stıki)ta mtıncer oldu... caddesinde 81 numarada fınnda Jamıttı. Bu konuşmalar aatl:ı +da 

ı.erır- Enftl" paeaya bakıyordu. fade edeceğine kani değildi. - ..-
Stmki ondan ,_. 1lir direktif bekli- Bunlardan bafka yanında g&- -..c;11er Munad bir vehim 

n.-.:.. htk6meti bu ~ tah-Halbuki diğer tarafından mem- çalışan Fevzi <>ğlu Hakkı ile :ayni ~ 

,.,nantı. ımuen ~ da t. nWlll olarak bulunan Efganlılar ve ulrun•ma IUllll oldu? 
Jeketbı tberlne kanat açan bu me- yerde çalışan Yıldız aralannda riıf olarak Londraya tellliğ ehnilti 
eum UDIRlliyetbıhı seyrinde hiç bir temizlik ytızünden çıkan bil' m1i- AJmanyamn bu iatekleri deninlt• 

mamm endile iGiDde tdller. Uzak muhtelif taraflardan gelJlllo oJanJar Çatalcacla Lfıtfi jsmfnde bir 
lriiyliUer. kml ordunun illtill ettiği da aiyasl mUJihav.alan dtl§llnerek re8çberl tahuca De 6ldUrmektaı 
buntakada kılanlar ~k CUG hmlll · veyahut onların tesiri altJnda ola· suçlu Murad ismindeki bir rençbe
lenll. Bu muhaceretin keıldl mmta- rak çıkıp gitmie1erdi. Pqanm ctı· rin maJaıls...,. dDa aiJr ıeında 
JraJarma kadar ya~ yaJJ)ımya· vend\11 askerterin .... __ 1 adedi denm o)nnmılff;ar: 

tahavvtll, ve tevakkuf hwsule gel- nazaada Ahmet Yıldız Hakkıyı pmiJerinin ~ mtltıarüki bir 
mecli. O yine bittin mel'anetiııi ve tava sapı ile yüzünden yarıaladı - nrett.e artlraClığı w llıuaa -•he. 
le&metml muh•'u.a ederek faaliye tından .suçlu yakalanmı~ ve mec- denin '8'.dlii mlddet Dııdar 4leıram 
tinde devam -u.. 11..'""'-or. ruh tedavı edilmek Uzere Kara • edeeeii 918 aynı:& Jaali.. hUll'da 1ııııla 

way uua UI' Rhz'tıt .. illi tua 10 llia --
-.klarında mitereddit Miller. ı,te pek azdı. Bunlarla 1tuB1ara kal"I! iddiaya g&-e u.uı. vaktile ııu.. 
,... izından saııki hakikati koymak zordu. ndm amcua l'elmalJl öJdlrmll ve 

Gerek hllldbnet "IDBeBlesel:eri köy hastahanesine gönderilmiştir. lak knıvuörln de top Jaanıetleri. 
gerek cemiyetin her ferdi hepimis Ş.bl8f.lrken Din arttmlacajl m-HndecJir. 

lfrenmek iaijyorJardı. EBaeen bu askerlerin mlhfm. bir bandaiı dolaYJ 7 ~ tıene ıaapae mah· 
Pllla bulUl tarkettl. ve köyıtlle- kısım da ya tdlAhım wya eeplıane- • 

ayn ayn pebJl takdir ve teallm Cibalide yeniyol caddesinde Alman hWdbnetinia bürl bv· 
ediyorus kJ, eski Atıl. ve akim gtın. mukim Veysel oilu Sadık ayni yer- fttJıeriDtD uttınımaaa baJrJrmcJaki 

1e gUzeel birkaç söz söyledi. Bu lllzdt. EDerlnde1d sMhlarm mHdan ~ edilerek bOlbara 3,G Mile ba· 
4&deı' hakikaten lreadDerlnin bozuk meMlıeıd. hariç, tdlAb.lann çe§idi de pmte yattlktan eoma tahJlye ohm· 
a&.ı-s..rine kuvvet -~L. .... .a.-w... a.-1 A..Aftdl. ( ....____ ) m11fbJr. 

lerdeıı kalan nokaanlan bliytlk bir de. otur.a.ı Kizmı ile şakala.,U'ken bu kararmm aiy8l1I .....,....,. w 
feratat, bllyllk bir himmetle. bu· Xizım t&l'afıııdan çakı ile hafifçe alikası Alman harici siyasetfnbı &. 
g8n, t.elifi etmek zaruretiııdeylz. yaralanllllf ye suçlu yakalanmıştır. -.ı.ilerini göltennıe8idir. awua hl 

~ ~~ .. _,. ..... ~ <aJUA --&H • ...,...., ..... YU Lfttft hapiaten gıkmca, Muradı 

... Hepsi de birdenbire gUJdiller. 1 1 da at8rmet 8mere pefine talnlm• 
Bunun için maddi manevi fe- elnemlHla yer kava•• kiimeti mı..kih .,. •me'ın 

-=::.-~ bayram namazın- , __ R_A __ D __ Y_O___ ve hatta bir gUn: 
dakArlıklara katlanarak fevkalade Kadıköy Modada Rulıfen "° - kadar muabıedalerin lrendishae ..... 
bir Birat ve gayret göstermek, kak 12 numa~a otuııuı Ve Hay- diji bu haklan iatimal etm.alpJ. 
fimdiye kadar yetitemediğimiz me- darpaşa caddesinde 14' numara. Alman hilJrftmetinin haıtılll w dan sonra köyltilerin n...U aeJAm. Salı: 7 ı 9S9 - Ben bu ailenin köldhıü kuu· 
deni merhalelere vasıl olınağa ça. da berberlik eden Hakkı Eren su. apt n"'Mda dalla& alJıWt ..,,_ ı.a vamıc!a atma a.tb)'U'Ü 1a- l2.80 ProJram. tacağmı ! .. demigtir. 

llllldaldlerie birlikte t-e1trar BaJeıva.. 12.35 Tllrk müziii _ Pi. ~Murad da L6tffden olan kol' lllU>ak mecburiyetinde bulunuyo- reyya Sinemasında oturma yeri yft. pam ~ ha.ttl llUJVll8l 
aa hareket etti. Faaen kendisfnhı U.OO Memlebt eaat ayarı, a· lmnmdan dolayı, bir gOn .kendfal. 
J8DIDC)a Z kiti •ardı. Ost tarafı da ne teeavaz edeeek zannlle- tabanca-

ruz. siinden Rifat adında biri taratın - aoqalist partisinin umdeleri IDllll· 
Fevkalade bir gayretle ça1ı3tı- dan dtiküld\iiOnU iddia etmif ve da mUsteıiıleke ıneaelelerl ..... bir 

Belcwanda lrwJmılb. jane, meteoroloji haberleri. BlDl çekip onu öldilrmtiştür. 
a;.._._ ..n..ı---a-.a.. n..._ .... nı.... 13 .. 10.14 MUzik (Ktlçtlk orke. , __ .s 

iımız evlatlarımızı da bu sekilde suçlu yakalanarak mahkemeye ve_ mevki tutmalttadlr. Balbald lll.Jlt 
- ... -- .,......_._ Alllt ~ aJ v.....; .. .1.-'--) Dftnkil ce.DR:1Ue bazı şahitler din-

.. yine 1* laueket g&Uhatl:yor. tra ~ w--: •'""""'1" ..,.._. ( ............... ,.. lenmiş ve muhakeme gelmiyen ta· 
memlekete, insaniyete müfit ola· rihiıiftir. lıir aiyuet taJdlıi denlslel'de llDI· 
cak bir uzuv olarak yeti§tiriııejt Fw.lbol yllzUnden ~. · çok sıkı bir • ._ •· 

4u. ..... kwam namazına gidip .,eyet.e programı "'CN.16"-• bitlerin celbi için kabmftır. 
...ııı .... _ ..... _ ValaJer, l'obtrotlar, saire) kendimize yegane bir gay, ittihaz Evvelki sabah Taksim stadyo- ~- · 

ettiğimiz IU zamanda memleketin munda GalatJUpor - Bozk.ıırd.pıa- Bri~ ~~ ..,. ... , .......... .,.,. ..,..,,,.. 1$.30 Pıwi'am-
... Clnkt1 orada ....,..,, oklu· i8.86 Kizik (Soli ve llederler 
.ja ru kıılnfn h.,.la ..._. Bea- ftt 
~ • ~> 9ao•_.._..._....,De 

Mrate ..,,._ ıtamtzma cttmit 19.00 Konuşma (Türkiye poita· 
") 

'tJrb:Jdm lclaJdln edecek çok kuY. 19.16 Türk mbilf - ( ince az 
.,.. ıtıdualv Jelta. tdı: mc.Hir) 

J(a....,..,,. .ne oJaeak 1 diyoıda. Safiye Jl'obym teth'aldle 
Bunlar ne bdat i1er1emll _. •• ,me ~lal '--'--IJlo. 20.00 Ajans, met.eoroloji haber· 

.iri& -.......,.. Jeri, llraat bonuı (fiyat) 

-... .._ 20.UJ Tllrk mOziği: 
.-wr ,... uv. b•nmıa Balcı- OJmyaıılar: Radife Neydik, Sadi 

.-. ._... Jft&lııe d8etbı..ı Bc .. eı. 

'8p .':.: gitmielerdi. Yolda keu- Çalanlar: Vecihe, Retad Erer, 
dlJerlni br1ıJamaia gele bir- pcıe. Cevdet Kozan. K. N. Seyhun. 

1 - Osman beyin Seba peşrevi 
t.1'& teaacllf ettiler. 'Og attvarıdea 2 - Dedenin • Gftş eyle gill • 
....,. elaa bu J)Oltada Pli& lcbı 
~ mektuplar vardı. "bWbWlerl. 

am1ar Buharadaki doetlan va- 3 - BUsnü efendi • Çok sUr-
aedL 

....... .._, papmn Nllkasmdan 4 - Allk Mustafa ·Bir esmere 
plmtt olan mektup)ar4ı. 

Pala bunları eline ürken gok g&ıtll verdim. 
pdpledL J'abt daha ene! IUDlan ıs - R4ll8d Erer • Keman f.ak .. 
eordu: sim. 

- Yeni bir~ var mı? 6 - Sadettin Eayıiak. Durup 
.... bir f1l'J7 ~ .... , da bir balntıu. 

'1 - ~ eflDli • .Şevteta l&İ 
- ~ 181 yok... 11eır11iai. 
Bllver Pli& sak memnundu. Be. 8 - Sadettin Kaynak • Eli göa 

men onclita atmdan fndL Arka- Jerine kurban oldufum. • ,.. .... = kaıwa otmdu. A.- 9 - Sadettin Kaynat • Batan 
~·= meJd;upJm heyecaB. san ~ benziyor. 

Satll'ları okadüca tewlhil al'- 10 - Betik Fenan • Kız bUrilD 
.. ..,..... ele l&lma. 

oe.terl •'- ~ 21.00 Kemleket saat ayan. 
'8r-Nllllb. au ~ 21.00 Konuşma ( Hukuk llmt 

ti 11ar ..,-. 1lak ,..,.,._ m· )'ayma kurumu) 
1d lllle8lle _, "'* Mimi ~ 21.m FMam. tahvllM. kambiyO-=. ~ lılralbklan •· nukut boraaı (fiyat) 

.,,_ ..... Jd.- olmaaı .,.... 21.80 llUzfk (Ra4yo orkeatraaı 
..-.- 1' :- tef: Praet.orlus) 

... elaldJlrdl. Ç8nktl aDealntn ha-
'Jıat ._ ••ltmdn f1üer Umpa.. 1 - l'r. Paraantf: Coııcestro 
............... IP'..o trolaptt, iki -..., tembal 

.,...._.. alelRI •ile değil ve yaylı sazlar için, op. 8, Nr. 10, 
.... • ......... •• ,, .. Jlbl Be majör. 
..... Adagio-AIJegro, Larp, Allegro. 
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-1- 1939 MODALARI .. 
Bir okuyucu, (Yeni Sabah) a &-

Mebus Seçimi Hazırlığı =:==Bu Senin Tekmil Moda Cereyanları 
lan bir derdi olan kari okumayı iti- H 

~:::~::;~~ı:.~.;~ Eteklik Uzerinde Toplanıyor 
mşır. Bizler de elimizin erdigı, dili-
mizin döndüğü kadar kendisine fay
dalı olmıya çalışırız. O zamana ka
dar yüzUnU bile görmediği bir oku· 
yucusunun şikayeti, derdi yüztl so· 
yu hürmetine mahkeme kapılarını 

boylamış, hatta mahkfun olmuş ga
zeteciler ve gazeteler vardır. Hele 
(Yeni Sabah) gibi bu işleri biraz da 
candan benimsemiş ve bu §ikft.yetle
ri sonuna kadar takibi kendisine va· 
zlf e edinmiş bir gazeteye her gün 
gelen derd yanına, fikir danışma 
mektuplarının &aYliiı oldukça milhim 
bir rakam tutar. Bu mukaddemeden 
kasdım, gueteciler ve gazetemle 
için fuzuli bir medhiye karalamak 
değil bütün gayretlerimize rağmen 
dileklerine, ~klyetlerine günü gft
nüne cevab alamıyan okuyucular
dan sıralannı beklemelerini ricadan 
ibarettir. Şimdi gelelim sadede: Yu
karıdaki mektub sahibi hUlbaten 
diyor ki: 

(Ben 95 yaşında ull bir Türk 
genciyim. Mebus olmak lsttyonım, 
Acaba bu mundıma kavup bDir 
miyım? Şayet siz de nnıvafık görtt
yorsamz, kime hangi makama mü
racaat edeyim!.) 

Her şeyden evvel mebus olmak 
istiyen okuyucumuzun doğru ~il 

tok sözlü bir zat olduğu anlaşılıyor. 
Kendisini tebrlk ederiz. ÇUnkt1 me
bus olmak istediğini açıktan açığa ı 

söylemek merdliğini göstermiş. Biz 
nice kişiler tanırız ki mebus olmak 
l~in yanıp tutuştuklan halde bu me 
seleden bahsedenlere dudak büküp: 

- Vallahi azizim, bunu düşün
medim bile. Evvela hususi işlerim 
mebus olmama mani. Buradaki işi
mi bozmak, Ankarada yerleşmek bir 
hayli külfet. Fakat memleket hizmet 
istiyorsa elden ne gelir? katlanaca
ğız. Derler. 

Görülüyor ki okuyucumuz (İste
miyorum ania sol cebime koy!) ka· 
bitinden istigna gösterenlerden de
ğil. Mebus seçilmek istediğini açık
ça söyliyor. Hiç şüphe yok ki fikri
ni, düşüncesini merdçe söylemekten 
çekinmiyen bir mebus, isteklerini, 
dişsiz çene ile leblebi geveler gibi, 
ağzında evirip çeviren bir mebusa 
bin kere müreccahtır. Açıkça söy
lenmesi lizun gelen bir hakiı.e.tın 
aktında ve zamanında söylenmemesi 
yUzünden memleketin uğradığı za
rarlar sayısızdır. Bu bakımdan me
busluk heveslisi okuyucumuz pek
ala namzetliğini koyabilir. Ancak 
sadece (doğru ve açık sözlü olmak) 
Mebusluk için kafi bir fazilet de
ğildir. Millet vekilliği etmek için 
·başka faziletlere diğer meziyetlere 
daha sahij> olmak icabeder. Ve an
uk bu hasletlt-rl nefsinde cemetmiş 
millet vekilleri dır ki icabında yük
sek sesle ve tam bir salahiyetle ko
nuşabflfrJer. 

Bu cihetleri de yannki mü
IBhabemfzde tetkik edeceğiz ve mek 
lub sahibi okuyucumuzun mebuslu . 
'fa nederece eleverlşli olduğuna, b'ı 
nokWan da tetkik ettikten sonra, 
karar vereceğfz. Cilnkü mesele mU·· 
lıiirıdir. Okuyucumuzu yanlış bir 
yola sevkederek memlekete karşı 
.. bal altına girmek istemeyiz. 

t sa &fili & 

f'lLKI 

Cemal kaptanı kaybettik 
Ankara vapuru süvarisi kaptan 

Cemal Denizoğlunun kısa pir has
talıfı müteakip dUn vefat ettiği te
esıdlrle haber alınmıştır. Kendisi 
deııılz ticaret filomuzun en eski ve 
en değerli kaptanlarındandır. Bü
tün h'lyatını denizcilikte ve büyük 
bir muvaffakiyetle geçirmiştir. Ve
fatı arkadaştan arasında büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Cenazesi bu 
gUn saat 12 de Anadolu Maltepesin 
deki evinden kaldır:ılacaktır. Cena
zeye iştirak edenler için Denizbank 
tarafından köprünün Adalar iske. 
lesinden saat 10 da hususi bir va
pur kaldınlacaktır. Merhuma tan
ndan mağfiret diler, kederli ailesi
ne ve denizcilere taziyetıerfmlzi ı. 
fa ecfertz. 

Kadınların hep de klisik bir gU
zenik bakımından mevcut şartların • 

tamamın\ nefislerinde cemedemez· 

ler. Fakat bu güzellikden mahrum 

miyeti muhtelif noktalardan, bilha

ssa şıklık ve kendisine yaraştırmak 
cihetinden telafi ederler. 

Şık ve zarif bir kadın, ezcümle 

ayakkabılarına ve çoraplarına çok 

dikkat sarfeder. Zira bir tuvaletin 
nekadar güzel olursa olsun, iyi şe

kilde ayakkabı giyinilmediği tak

dircle zerafetini kaybedeceğini bi
lirler. 

Çaa tkkaledea umumi bir görtinüş 

Çanakkale (Hususi) - Çanak· Yalnız bu k!fi değildir. Şık bir 
kale Halkevi ar kolu hazırladığı 

ayakkabı taşıyan mini mini bir aya- konserlerini bayramın ikinci günü 
ğın güzelliğini zarif bir etek meyda- Halkevi salonlarmda kalabalık bir 1 

na çıkarabilir. Bu mevsim, terziler halk huzurunda vermiştir. ı 
bu noktaya çok ehemmiyet verm.ış- Bu konserde vazife almış olan 
lerdir. Etek, bütün modern terzilik genç bayanlarımızdan Bedia, Hüs- 1 

üstadlarmın dikkatlerini ilzerine niyenin çaldıklan keman ve söyle- l 
dikleri sololar, Kemal Turuğun bü- I 

çekmeğe başlamıştır. 1939 modası · t h" ed t 1 tün dinleyicilerı es ır en gaye 
bu şekilde harekete geçiyor... güzel. muhrik seclası ve küçük ts-

88 88 88 mailin yakıcı sesi ve diğer Kemal 
Ten güzelliği Tüzementin halk şarkıları, üstat 

Niyazi, Muzaffer, Mustafa ve Rıfa
GUzel, ince ve normal adeleli bir tın çaldıkları sazlar dinleyiciler ta-

bacağın derisi de beyaz, düz. ve leke rafından çok alkışlanmıs ve bravo 
siz olmalıdır. sesleriyle takdir edilmişlerdir. 1 

Bilek kısmındaki derinin kaba- Salon hıncahınç dolmuştu. Salo-
rıklığını tahfif için, kepek veya kı- nun darlığı bir çok halkın bu kon- J 
zartılmış nişasta suyu ile yapılan ,_ seri dinlemesine mani olmuş ve fa
lık banyolar çok iyi bir tedbirdir. kat operatörler vasıtasile bu kon- . 
Bu banyodan sonra çok ince pons ser sehrin dört bucağına yayılmış- ' 
taşile keseleme ve alkollü bir frik- ı 

Bu hüner kaynağına kayclediı
miş olan elli genç bayan meccanen 
biçki ve dikiş öğrenmektedir. 

YENi MEB'US SEÇiMi 
Yeni mebus intihabı işlerim! 

hummalı bir faaliyetle çalışılmak

tadır. 

KEPEZ KöYVNDE YANGIN 
Kepez köyünde Hafız Alinin ço· 

banı Raifin yattJ.ğı odadaki baca 
tutuşarak binanın tahta olmasın
dan çobanın odası ksimilen yanmış 
ve ateş etrafa sararak bir dam da 
kamilen yanmıştır. 

Yangını haber alan Çanakkale 
itfaiyesi hemen yangın mahalline 
giderek yangın diğer binalara da 
sirayet etmeden söndürülmüştür. 

TALEBELER BALIKESIBDE 

Yünlü Kumaştan Yapılmış Bir Eteklık 
tır. 

siyon yapmak icabeder. Bacakların Durmadan bir faaliyet içerisin· ı 
derisi için sureti mahsusa<la ortaya de çalkalanan Halkevi memleket 
çıkarılan bazı renkli kremler, ince hastahanesinin üç hamiyetli dokto
bir ipekli çorap mevcut imiş gibi bir nınun yardımlariyle haftada üç 
efe vücude getirirler. Bu kremler. gün yoksul hnstalar muanme edil
bacağa mat bir renk verdiği gibi mckte Hacları da meccanen temin ı 

Çanakkale ortaokul müdür ve 
öğretmenlerile talebeleri beyram 
münasebetiyle Bahkesire gitmişler
dir. 

Orada Necati bey okulu ziyaret 
edilmiş ve okulda misafir olarak 
kalmışlard;ır. 

Bacaklardaki kıllar 
Bacaklardaki kıllann ortadan 

kaldınlması, bunların fazlalığı ve 
bilyültJüğüne göre muhtelif usuller
le elde edilir. 

Kıllar çok ince ise oksijenli ve 
amonyaklı bir sudan istifade edilir. 
Volümlüro- oksijenli suya dörtte 

. bir amonyak karıştırılarak bu ter
kibe pamuk batırılarak bacaklara 
sürülilr. 

Çok ince kıllan ayr.ıca bazı yu
varlak aletlerle de koparmak mQm
kündür. Fakat bir takım kıllar da
ha ziyade mukavemet gösterirler. 
Bu sebebten, kıl kopartıcı kum gibi 
maddeler istimalile veya mayi ha~ 
linde bu neviden bir illç kullanılma
sile, esaslı bir netice elde edilebilir. 
Bu nevid'en ilaçlar, iyi hazırlandıkla
n takdirde zararlı bir tesir icra e
demezler. Fakat daima iyi bir asep
siye müracaat edilmeli ve mum, 
krem, mayi veya pudra halinde bu
lunan bu ilaçların kullanılmasından 
evvel ve sonra dahi derinin sathını 
dikkatle temizlemek li.zımdır. 

Kadın okuyucularımıza, bacak
lardaki kılların ustra veya jiletle 
kaldınlması keyfiyetinin çok fena 
olduğunu derhal haber vermek ica· 
beder. Kıllar her defasında daha 
mebzul ve sert bir halde ç,ıkarlar 
ve sonradan daha kolay ve bu usulle 
rin istimalini çok zorlaştırırlar. 

Güze! bir çizgi 
Zamanımız, münakaşa kabul e

dilmez bir şekilde bacakların gilY.el· 
liğini nazarda tutuyor. MOda ve 
sporda bu h'susta bUyilk mikyasta 
imil olmaktadır .. Kadın bacaklan, 
insan vücudunun en ziyade dikkatı 
celbeden Josımlanndan bulunduğu 
için- binaenaleyh tenkide de maru-;ı;
dur- her cihetten ihtimam görmek 
mecburiyetindedir. Evveli. bacağın 
çizgisi meselesidir. Çeviklik ve ince
lik olmadan güzellik mevcut değil
dir. Vücudun diğer kısımlan için, 
zamanımız estatJği, bilhassa uzun 
bir form sinirli bilekler, adaleli ve 
fakat ince bir bacak istiyor. 

Bacağ'.n kalınlığı ve ağırlığı ba
zı hastalıklar neticesile meydana 
geldiği takdirde (şiş, fililuit, varis, 
sellülft doktora ve ayni zamanda 
masaja dfyatromiye ve ya bazı hu
ıııusi tedavilere müracaat lazımdır. 
Fakat bu hal fazla ilerlemif ise, 
lluı sade tedbirle önüne PÇilebilir. 

1 - Eritici maddeler istimali 
ile: iyodür dö potasyom, bazı deniz 
nebatlan usaresi, nebati iyod bulu
nan ilaçlarla bacaklardaki fazla yağ 
lar eritilir. Bu ilaçlar, krem, zayıfla
tıcı sabunlar halinde bulunur. 

2 - Elastik şeritlerle: Bacağın 
kalın ve yağlı kısmı elastik bir şerit 
ile sarılır. (bilhassa bilek kısmı) 
Eğer bu şerit saf kauçuktan mamul 
ise bunu, günde bir saattan fazla 
sarıldığı yerde bırakılmalıdır. Fa
kat lastikten örülmüş şeritler kul
lanılır. Bir zarar husule gelmeden 
daha uzun bir zaman ve hatta yir
mı dört saat kadar da bırakılabi· 
lir. 

akşam için çorap giymenin de lü- olunm~kta~lır. · • 
zumsuz.lu~nu göstc~rir~er. Diğer taraftan Hüsniye Balkan-

KARLI BAYRAM 
Bayramda ha va birden bire boz

muş, Çanakkaleye ve köylere çok 
fazla kar yağmıştır. 

Derının kırmızılıgı, ınce kan da- . 1ı Halkcvine dikiş öğretmeni olarak 
marlarının genişlemesinden mütt>- ücretle tutulmuş ve memleket genç 
vellit ise, bunun için doktora müra- kızlarına biçki ve dikiş yurdu açıl
caatla bazı hususi iliiçlar kullanıl- mıştır. 
malıdır. 

Çanakkalenin Yağcılar köyü, 
Kus köyü yolları karla dolmuştur. 

Havalar yine acı soğuklarla do
ludur • 

.Kadir Aytao 

Bileklerin kalınlığı ve ağırlığı· 

na sebeb olan selulit, derinin kır
mızılığına da lmil olabilir. Bu de
vamlı hastalı~ karşı ancak elek
trikle tedavi kati bir tesir icra ede
bilir. 

• 88 88 

Canabhalede • 
Feci Bir 

• l lzm:r vilayeti 
• 200 bin lıra 

Borç alıyor Kaza 
Çanakkale (Hususi) -Çanak

kalenin yukan çarşısında bir genç 
ağır surette yandı. Hadise şöyle ol
muştur. 

Tenekeci Mustafa kalfanın oğlu 1 

orta okul talebesi Necip bayram 
günü dükkanın kapısını kapataralı: 
içerideki benzin tenekelerinin a~
lannı lehimlemekte olduğu bir sıra-ı 
da teneke birdenbire parlıyarak 

Necibi yüzünden ve vücudunun l 
muhtelif yerlerinden ağır surette ı 
yakmıştır. 1 

Koınşulan patlıyan benzin tene-1 
kesi sesine yetişerek yanmakta olan 
Necibin üzerine palto, çuval ve su j 
atılmak ve elbiselerl makasla kesil· ı 
mek suretiyle kurtarılmıştır. 

Necibin yarası çok ağırdır. Ken
öll orada ·bulunan bir yük araba
sına bindirilmiş ve memleket has· 
tahanesine kaldırılmıetır. 

lzmirde bir fabrikaya 
yıldınm düştü ! 

Bu para He neler 
yapılacak? 

lzmir (HususJ) - Şehrimizdeki 

muhtelif inşaat işleri için Emlik va 
Eytam bankasından 200.000 liralık 
istikraz akdi vilayet makamınca 

kararl~ştırılmıştır, 

Banka. idare meclisi ile vilayet 
arasında tam bir mutabakat hasıl 
olmuştur. MukaYelentn imzasından 
sonra fnciraltı pJijmda • yapılacak 
gazino, banyo soyunma odalarının 

inşasına başlanacak, yaz mevsimi· 
ne kadar inşaat bitirilmiş olacaktır. 

Belediyt-nin Almanyaya Biparif 
ettiği yeni otobüs ve trambUsler ge
lince tzmlr . lnciraltı plajı arasında 
muntazam ve konforlu otobllslerle 
11eferler yapılacak, halkın ~ja ali
ka. göstermesi temin edilecektir. 
Gazinoda fiatlarm ucuzluğuna bU-
yllk ehemmiyet verilecektir. 

Denizbank İzmir ıubesi müdilr-
lüğtl de tnciraltmda betonarme kil
çttk bir iskele ln§a ettirilecek ve yaz 
mevsiminde 1zmir - plij arasında 
bir vapur illetilecekttr. 

İzmir, (Hususi) - Son günlerde 
eehıimizde havalar çok bozmuştur. , 

Bayramın birinci günü gecesi ---!iioiil!P..,..,._~!!!l!!!lii!!il&_ıım ___ llıliiiTZR .. 

telırimize fevka1&de ,iddetli yağ-! Teşekkür 
mur düşmüş, ikinci günü şiddetli 1 On beş senedenberi Çanakkale-
IOğuk ta hissedilmeğe başlamıştu'. I de, tstanbuldaki en meşhur doktor
Yağmur esnasında K~ıyakada j 1arın tedavilerine rağmen iyi10§mi
Turan yağ fabrlkasına bir yıldınm yen eşim Münevveri bu defa Çanak
düşmüş, bazı makinelere zarar ver· kale memleket hastahanesi nisaiya 
miştir. Makinelerde bayram mUna- mütehassısı doktor Sedat Belgerin 
sebetiyle çalıgan kimse bulunmadı- yaptığı tedavi ve ameliyatı net.tce
fından ntlfusça zarar olmamıştır. sinde muhakkak ölilmUn peııçesin-

Zümrlit Y •fiti aate11dea Wr brdell ile yapılan 1»1J8k ttW!l& 
siyall Fltrdea llİJ' .. plla 

Havalar, bayramm üçüncü gtı. den kurtararak eetmi bana, d6rt 
nünden itibaren aÇDl.13, fakat Ana· yavrııswıa kavueturan kı)'metlf 
dolunun muhtelif yerlerine ve lzmir doktora alenen ~ ...., 
civanndaJd dağlara kar .. yağmış ol-ı nanm. 
duğıından 80fuk bqlamıştır. iki Cu•kkaJemn YatmJar )r6Jla-
gündt1r karlar ıılsbeten erimiftir. dm fllrabllııa 'Nılua 



7JUBA'ttl3t 

General Kizım-Karabekirin Hataratı 
.BQYOK HARBE NASIL Gi~i~ ?T 

Karadenize Çıkma 
Alman filosunaJıaııgi§attlarla kara

" d · ·ıa·1 denize çıkmak musaa esı verı ı. .. 
'C:' ı· etı• uaberi Uzerine Bizim Donanmanın r aa ıy n• 

R l R aftva Ve Bulgaristan sahillerinde us ar om •v • 
Bir Gösteriş Hareketı Yapmışlardı 

Donanma çıkanımadı. Bereket 
vendn ki askeri tehlike de husul 

.;bulmadı. Yoksa bale ve tarihe 
karşı btlkflmet atır mesuliyet altın-

da kalac'ıib· . . 
29 EyliU 914 de İngiliz ıefırı 

Kanal'a taarruz hazırhldannı yazı 
ile protesto etti. D.aha evvel ain
dan da şiliyett& bulqnmuş. Bu -
gün Rus sefiri de K-afbs cepJıe
aindeki faaliy&ttmizi pro.testo etti. 
Şu aralık kat't surette harbe gir
memeie karar verildili )lalde İn
giliz ve Rus donamnal:ılınnm ve se. 
firlerinin faalbreti manalı görültl-

._,. cepltesiade: Bir fltk•ııta telefoa 
merke&iade muhabere memura 

y-0rdu. Liman paşa bugfln Q&Uk -
kale boğazını teftif için ~k_lnıh~· 
biyesinden lamet be;p:le bırlikte Pı
lev~ vapur:iyle gittiler. Gerek 
bet gflnlOk bu seyahat ve gerekse 
istibbua.tımız tehlikeli bir hareke. _ __...; __ ..;,.....; _____ ~ Di) tamim etti. Aytıea da Ruslarm 

$ , ur! ı " 7 , , . 71 

SERBEST DUYGULAR: Berlhı Mektuplan: 

'!!: J_ai'!,.~ aı Almanyada Evsiz JYle 
S?:~cildl~ler Nasıl iskin Ediliyor 

Şimdiye kadar 676 p.irden bah-

:!te:e:!:1~ =.,: Parti ve hikdmet herkesi Kolayc 
=b~; eı:e~~ tutahile- ev sahibi yapmak ve toprafa alı 

Tlrk 1&1rJer1n1 bugUne tadar t ı.. • • ı r ı ? to* bir ... dediyelı 1ı1r eeer1m1s ırmaR ıçın naaı ..,aııııyor 
yoktu. Sadettiiı Nl1zbet, tstaıibul -
ktlttlphanelerini yorulmak biJDıeden Berlin, (Hususi) - (Mesken ve ı rldatı bimıiabe u olanJarm ._,,._ 
doJapnalr 8111'8tile ortaya koychJiu dabill koloniusyon) meselesinin rine uygun kiralar ~ 
e8erinde mevzuubaha ettiSl her halli, demoğrafik, iktisadi ve içti- temin eden ucuz daireler lnl•BIDa 
hangi bir p.1r1n divanım, liir mec- mal siyasetini tahakkuk ettirmek karar vermietır. Her bir evbı mUJa.. 
muasm.ı veyahut muht:ellf eserlerini için, Almanyaya, diğer memleket- Jd1n olduğu kadar bl1yt1k bir bal&• 
nerede ve hangi kiittlphanelerde lerden daha fazla olarak kat't bir çesi veyahut ona muadil bir top. 
gtirmti§ ise meılbaıarmı göstermit- zaruret tahmil etmiştir. Almanya, rağı oliııası lbımdır. KttrUru liı-

ti bütün kuvvet ve varlığıyle bu VI\ i- maala tahammUl edilebilecek oJaa r. 
feye nefsini hasretti. BilcUmle yapı bir kiranın tesbitine fevkaJl.de 41-

Ttırk ıairlerinde her hangi blı- kollarmı kucaklıyadak muazzam hemmiyet atfediliyor. Bu kira ..._ 
malfunat mutlak surette bir vesika· bir program.m icra mevkiine kon- delinin, kiracı varidatmm, UJDD'd. 
ya ve bir menbaa istinat edilerek ması için birbirlerile yarış ederce- yetle bette birini geçmem.eıııl ll&tt-
yazılmlttır. Bu itibarla hilkUmleriıı · sine uğraşao hükUmet ve partinjn tır. Kiracmm iktisadi vulJ9t W • 
de tamamile bitaraf kalimf olan __ 1u.: 1armı b" -'tinin ıun-ea.i wv. aDeaW .. -._ 
Sadettin NUzhetin bu eseri zaman- --...uyettar uzuv ır araya ·- J ... ~ ,,- ..-

la hiç tilphesiz kıymeti artacaktır. topladı. Şehir dahilinde milbrem. bir ması takdirinde, m1lm1d1n ._,. 
lhtlıaç halini almıt olan bir çok te- kadar, meskeni ~ ... 

Bu eserde Clivan fl&irlerimiz; saz beddWit ile uğrqb ki, bunlar da, etmek veyahut, k.mlae, tlç datNiı1llııa 
şairlerimiz, ınOt.esavvıf şairlerimiz oturulabilecek evler ~ eski ee- iki 119 ild daireden de bir dabe Jl'P. 
htllAsa. bUtün 'l'Urk fl&irleri he~ birlerin ~ ve ana- mak mutlak 8Ul'ette eblemdtr.. 
birden yer ahnJlhr. Her pir.in: ede- yün .de yerlerini deği§tirmeleri gibi Bundan maada f8]dr1erilı liNlat 
bl hususiyetini gö.sterebüaeek ~ f&Yterdi. Mesken lııtamnm. AJm'an lendirilmeat, en l.cil vallt'ıdılfSiıil 
IÜI' önıekleri de aeçDmittif. Eı!Mlr ailesine kuvvetlenmek, inkişaf et- biridir. MUstacet lhtiyaca ""'"9s 
ba bakımdan TUrk edebi~bmn ~- mek imkAnlarmı vermesi, dahili ko- geçmil seneler zarfında buna ie
yijk bir pirler ansiklopedisi olduğu lonilaayonun da halisiiddem Alman rası daima ıecllmıieti Bir alay bl· 
kadar, Tllrk oiirinin de btlyük bir ll'kıııa, doğuracakları çocuklar igin, yUk ve kllçtik tehirleri, mtic1a(a& 
antolojisi mahiyetindedir. <Cl'llrk la· yer, ve toprak tasarruf etmelerini edilemiyecek bir vaziyet abmf ola0ı 
irleri) Dl sahasında neeredilen hiç temin etmesi l&zımdır. BtlWn bu sıhhi, demoğraftk siyaset, ve md 
bir eserle mukayese edemeyiz. ~- tedbiiJer, ayni zamanda bir say siyuet prtları Almaııyada .__ 
kU mükemmeldir. menbaı ve bir iktiSad dirilmesidir. maha edilemez artık. llDtiiiit 

Oma.nh müelliflerini ele ala- tzdiv4Ç neticesi olarak mesken 1933/35 senelerinde, bu mınat 1if-
hm: Bu kitapta (B) harfi ile(l92) JausU8UDda gittikçe artan talep, hü- runa 20 milyon mark sarfetmlttlr. 
pirimizin hayat ve...eserlerini öğren 
mil oluyoruz. Yine Osmanh müellif 
leİ'inde meşhur Bakiye bir sahife 

tin bulunmadığı neticesini çık•rdı. yazan : General 
Bugfln aidljımm h&berlerde A-

rabistanda tqruZle:tin taıırikJyle Kl'Jo m "arabekı· r 
bir taarruzu halinde vaziyette ne su tahsis edildiğini, Bursalı (~ga) i
retle hareket edeceğini de üçüncü ae döıt bet satırlık bir yer aynlmı§ 

olduğunu görUrtız. Halbuki Sadet-
fbnissuot ~ mtn~tini azı 1\ 
kesmişti. (1 '1 sin sonra da bfribir- L-.:.:::.::::.;;,__~.;...40 ______ __ 
aerını yatma1a başladıtdmı ve har-
be tutupklan Jiaberleri geJmefe li için t.oplu bir halde Karadenize 
başladı.) ~ keşif' ve atıf 'taHmleıi yap· 

ı Birinci teşrinde kapitülAsyon- mak ibtiyacmdadır.) 
=:=.siyle ecnebi posta- Aiıtlı' sefiri de eadrazama ıu 

-·~(~~*1-
stn ~-Bu.tıun içih Ami-1 •• 

Avrupa eepbeleriıide muvaze -
ne basıl oldufu artık açık bir hal
de görillf1yorda. Bu vaziyet kar-

ralin Enver paeadan emir almadık
ça kendiliğinden bir harekette bu-

ordu kumandanlığına sordu. tin Nüzhet eserinde Bakiye 18 btl· 
2 - 5 Birinci tefrin l914 de da- yük sahife, Beliga ise 8 sahife yer 

hi donanmaya ve Bahriye Nezareti- ayırmıetır. Bu fazlalık eilirme bir 
ne IU tebDfat yapıldı~ takım 1A.f kalabalığı değil rrıadde va 

(AtJe talimler yapmak için do- vesikaya müstenit detin bir araş-
nanma Karadenize çıkabilecektir.) tırmanın mahsulildur. 

Btzim donamnanm faaliyetini ha 
~ at8ıJdarlılda mı nedir, ltUll1ar 
da 10 birinci teşrin 1914 de Roman-
ya ve Bulgaristan sahillerinde bir 

gösteri& yaptılar. Buna karşılık Al
manlar da bu sahillerde görünmeyi 
istediler. Romanyanm Avusturya
Macaristan aleyhine harbe girece · 
tinden eok korkuyorlardı. Bu husu
sun aiypl bir tegebbUsle temini hU· 

kftmetlmif.M muvafık göi'Uldü. Ro
manya sefirine, bitaraflıktan aynl
mamalan aksi halde bizi de kendi 
aleyhlerine harbe sokmaya aebeb 
olacaldan, bildirildi. 

(Törk şairleri) Di Faik Reşadın 
............... Mlddlf {W) 
si ile; Şemseddin Baini)ı/n Kamu
smaıAmt ile mukayeseye tabi~ 

imkln yoktur. 
Sadettin Nilzhetln eeerinln her 

hangi bir formuım okuyan görecek 
ve anlıyacaktır ki Ttırk edebiyatm
da hakiki bir garb tekniği ile bir 
tarlhci kafasile Tllrk ealrlerini ilk 
t.eabit eden Sadettin Nnzhet oluyor. 

Sadettin Ntlzhetin bu eserde mu
vaffak oluşunun en mtlhim lmille
rinden biri 14 yıldır münhasıran 
biyografi ve bibliyografi ile letlğa1 
ederek ktiçUk büyük 30 kadar kitab 
neşrettilrten sonra ba ağır ite giril
miş olmasıdır. 

Birçoklan zannederler ki, terctı
mei lıal Yumak veaib töpliımak yo
nıcu olmakla beraber basit bir lt
;tir. Fakat ,uQndanberi saydığı. 
mız kitablarla Tflrk '8lrlerini karlı· 
laltıran gCSrUr ld, basitlik onların 
tercnmei hal naım -altında görmep 
ahgık olduklan basit eserlerden al
dıkları teairiıı mahsulüdur. 

(Türk l&irleri) tetkik edllbıoe 
görWecektir ki Sadettin N1lzhetin 
ufak bir cUmleai dabt lhtiyafla .,. 
tı.e.."inde durularak yazılmıotır. 

(Tllrt fairleri) nm tamamlan· 
maaı bu vadide h n hayaturu için 
hakikaten bir abicJe ohıp kalacak 

ve~ sa.maada yem bulmwı •· 
WUI& ela eski nuarl)eleiijı tfete.. 
cei mlıhab hakkında k&mil kanaat• 

· Jar edinDmtı olacaktır. 
Alayıma bphp da IRtDf481Z f&• 

dar netretmlyerek sırf 1rendl utm 
ve iradeaile ve tam bir ağar bqlı
~ ilim adamJaio.ma yarqan vekar 
ve tevuu14 böyle muazzam bir eeet' 

*'ide ptiı:met lstlyeh Sadettin 
~Ergun Cumhuriyet devrimi· 
.. ~iftihar ettifl genç • 
... '*'1dlr. 

IOIU 3eftmiZ femet tnöntıyU bu 
nesil Aııkarada hllelendirdiii bir 
dn onlara: (Bız yaJmz zekt adam 
deifl plıfkan adaıiı fatlyorus.) ba
~Uf)ardl. 

MUll beııllkt6rmi )'Jllardanbed 
1N atıeliD aevh.rle d8leaiil olan 'bu 
~ ma JA:flk tihw mit oJdü.. 
Jannı ıat için boıQii h,uzaruna 
Madel;tıle tüf' *. tpl•ak 1-
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1 Köylü Kalkınması \ 

KISKANÇLIK 
----c:::::> ~ . -- ber 

Sacide arkadaşı K&mırana: \ le olmadım ... Artık on sene bera 

K ' d n ayrılmakla bata yaşadıktan sonra... anlıyorsun ya~ 
- ocan a ' beb«len senin v .. 

hem de çok bata ediyorsun dedi. .tşte ben de bu se .. • _ 

Sacideye kocası hakkında için· ziyetinde olsaydım, böyle ~çük_§eY· 
· · ğımı yıkmak ıçm ugr~ 

den tuttuğu biltiln şikayetleri, hid- ler ı: ~rı sağa sola koşmak· 
det sebeplerini anlatan genç kadın: maz · a ' , 

k rd . b'ttim Al· tan nihayet bıkacak ve teKrar sana 
- Fakat a eşım, ı · . Halb ki herkesin haset 

datılm ktan bıktım. diye cevap ver- gelecektir. u . 
di. Hiça olmazsa Celfil za.vahiri kur- ettiği içtimai b~r mevkie, ~I 
t dı bari' Beni nasıl gülünç bir isme malıksin. Bunları du~ 
:Je soktu~u biliyorsun. Bü· hem kocan, mUnasebette bulun~ug~ 
t"' ··nasebetlerini çok açığa VU· kadınların hakimiyeti altına_ gırmı· 
un uıuAdeta bı"r metreslerini ya· yor ki, hatta sana en ufak bır mad· 

ruyor. • • . eli değil" mi., Ba.-
tiri· p beraber yaşamayı tek· di zarar bile verme · 

nıma ge • b ı 1 ffet 

Çalışkan Bir Köyde Viicuda Ge- ı 
tir ilen Gi1zel Bir Misafirhane 

lif etmediği kaldı. Gözleri başka ta- na inan Kamıran, sa ır ı o., a . ' 

alak ·· t rd'gı"' dedikudulara yliz verme, ve kendini ., -
raflarda olan ve a gos tı ı . . .. . .. t rıne Ko· ol Gö'rdU""~"'lil resim, uzakta de-
k d nl kend·ısı·nı· bıraktıgı- veya ı bu fıkırlerle gulunç gos e · . Köyler ve köylülerill. muhtaç • 6~ 

a 1 ar k tini bildiğin i~ın k .an (Keşan) da. (Sultanice) köyünde 
ayrıldığı zaman e\ine gelen bir a-1 canın her hare e . k dın k. Bil-ı duldan medeni hayatı verebilme ..... 
damla yaşamanın fecaatini tasav- ortada aldatılan bır - a yo için keıgreler akdettiğimiz halde, yi· I m u h ta r ı Bay Şevketin himme-

. G"tt" - · ı rde bassa kıskanç olmaga kalkma; bu ne gazeteleriınU bu hususlara en as tile vUcude getirilıni§ bir köy mis&-
vur edemezsın. ı ıgım yer e b" d" B""tün hayatını bi ri b' aynı· za 
bazılarının bana acıyarak, bazıları- çok. fena ır şey ır. u , sütunlarını tahsis ederler. Çünkü r firhanesidir. Bu as ına, • 1 

nın da istihza ve alay tavırlarile zchırler. k dan 1 köy, ne bir Tunus, ne bir Ukranya, manda köyün bir kulilbudur. Bura· 
baktıklarını görmekten Uzillüyorum. Sacide, arkad~mıkt ararm \ nede tayyare kaçakçılığı değildir. ya birkaç gazete gelir. Kışını ocak\ 

Biçimsiz bir vaziyetteyim. bü- sarsılmış olarak ıra ı. . ve zannederler ki bu sebebten daha başında toplu bir halde oturularak 
tün şerefimle çıkabilmem icin tek Ayrılmak! ~enç kadın bunu, ~ır az okunurlar. ı bu gazeteler okunur. dünya yenilik-
bir çare var, o da Celilden ayrıla· an kızgın oldu~ bir z~ı:nda dil·: Halbuki ekseriyeti köylU teşkil terinden haber alırlar. 
rak kendisini serbest bırakmak. şUnmUştü. Hakikaten bu ıyı ve mun . eden \ilkemizde iş tamamile aksine· Fakat zeki muhtar, bu işi bu 

_ Fakat herkesin nazarında tazam işliyen bir y~yışı alt U~ 1 dir KöylU köyünde derdinden bah-
kocasından ayrılmış bir kadın ola· edecek idi. Zaten Celalin, bu hafifli:· 1 &edilmesinden memnundur. Onun kadarcıkla d, bırakmamııı, birde 

ak kal ksın ğinden başka bir kusuru yoktu ki. gösterdigı"' bir yenilik ve bunun du· radyo getirmeği dUşünmUştilr. Muh 
r aca · dı Bö ı b' _ Ayrılma kararı kocanın aley- Evinde her şey tamam · Y e ır yutması, onu bir çocuk kadar sevin- tar şuna kanidir: 

hine olarak istihsai edildikten son· a~nlıktan dmutazdarnrkenodlaı· co~:c::. dirfr. (Çalğı dinlemek insanı daha sat· 
. k" ., kımse varsa a, 0 a • x·· ı d kü Uk bir ge- ) Muhtara göre bina ra ne zıyaru var san ı . d a..nak yrılmak husu- oy er arasın a Ç lamla§brıyor. • 

bil Fak · ı bil" tı Bun an ~ a a · ti tı- ksty muht& halin k ul ~ - Ta .. at ınsan an ır· · . k lbinde değil fa· zın yap gınıız zaman, u • nın önUnUn bir bab~ e on • 
\in. Aynin_ıa ~be~leri öyle çabuk :-:~:1::-:eti a nefsi~ ko~ak nnm köy kalkınmasında en büyük ması da lazun imiş. y azuı bu bah~ 
uQ.utulur ki. Bır müddet sonra bazı . . d li rd ş· d'lik ma bir lmil olduğuna dikkat etmemek de b"tün bir köv. halkı toplanacak 
. . d f ıknn en ge yo u. mı ı • · kUn 1 çu· k"" k- 1" u u 
dedi kuducu kımseler: (kocasın an k 1 dı:. ü S "d "di Onun tav- milin o amaz. n u oyum • tatlı tatlı musiki dinliyecek. 

1 d d - u u§ nen acı e ı . d'. rd k _ ,_ d · d n 
ayrılmış şu genç xa ın... emege . . bil ak o"zleıini ka· u en, aym~am an zıya e onu b 1 • ta Isa ed nl 
bqbyacaklar. Arkadaşlarının (onwı sıyesı ve<; e, susm 'g ile anla.şmağa, onun ile derdleşmele Bu bir aş ~ngıç 0 

' m e 

'kabahatı yok ... ) demelerine rağmen· pa~~m~tı. be'·'--:ı-•• ı her türlü ihtiyacını ona söylem.ele hayat& doğru atılmış bir hatve de-
DK"a&c; gün sonra .ıw;ıuu.ıu..& 1 h k" 1"-ttn melrtir. Bu sebebdcn muhtarı tebrik 

, (olabilir! fakat öyJe iyi kalbli ve yen bir saatta Klmh, mühim bir alıpruftır. Binaena ey oy u.u 
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Telrika No. 25 Yazan: BEDIT ESEN 

_ .Ayaklarım kınlaydı da o san· 
dalyayı devirmeseydbn diye miD1 
mini yumruk1armı aPna tıkayarak 
sessiz sessiz ağlıyordu. Böyle zaman 
)arda, çok iyi çalti•P mektebi çabu· 
oak bitirerek anneciğini bu ça.Iıt
maktan kurtarmağa karar verir. 
küçük parmaklarile buna kaç sene 
kaldığını hesaplardı. 

bir '81 yokm.Ult yahut geçenleri an
lamıyormuş gibi donuk, donuk bir 
bakJ8ı, yorgun, d\lşkttn bir hali var-

dı. 
nfuri dizlerindeki paketlerde. 

lözıert Nebille 'Omitte hasta bir 
hayvan düşkUnliiğile duruşu ne ha-

Mektebte ders çalışırken, oyun 
oynarken, gezerken, içinde d~ 
hiçbir yer terkctmiyen bir sızı, bır 
sıkınb duyardı. Ya anneciği kf>ııdi 
adam olup onu ı·ahat ettirmeden ö
ıuverirse? ! bir türlU konduramadı· 
iı dfüıünmck istemediği bu şey· 
d~rm~dan aklına gelir, çaresizlik i-
çinde bunalan zavallı küçilk başile: I 

_ Bari babama yazsam .. babam j 
gelir annemi kurtarır diye düşünür 1 
sonra bunun da nckadar imkansız I 
olduğunu tekrar hatırlıyarak adet· ı 
İfl"'e, '·r:lik'fenalık diye ortaya biri 
sürü ita.ideler koyan insanlara lanet 

1 
eder, coşar ağlar, ağlardı. Çocuk; ! 
annesinin, mektebin büttın ihtima· j 
mına, gayretine rağmen zayıflıyo~, 
sararıyor adeti küçUlüyordu. Medıt 
onun için için her· şeyi anlıyarak e-
ridiğini hissediyor: j 

"Şimdi bir müddet böyle yaı;ıa-ı 
mak icllbettiğini, inşallah baba an· ı 
nesi iyi olunca evlerine dönecekleri
ni ve bu diktiği elbisel~~i orada 1>_9:-

1 ba(lığınm karşısında gıyıp gezecegı· 

ni söyliyor.. 1 
- Zaten babacığın da yakında 

zindi! 
Nebil ye 'Omit iki.8l birden ona 

doğru koştular. Emel çoktan, onUJ?
ıslak eteklerine sarılm.ışb. 

_ Anneciğim bak babam geldi. 
(Hanı gelecek sizi gezdirecek) de
miyor mıydm ! !şleri bitmiş artık 
geldi... . 

'Omit şayanı hayret bir zeki. tle 
annesine hali aldanmış görünerek 
onu, vaziyeti idare etmeğe mecbur 
ediyordu. 

Nebil, az evvel kendisile bam· 
başka konUŞ8Jl oğluna şükranla ba
karak karısına döndU: 

- Medit .. Zavallı melek kaııcı
ğım.. Arbk hepsi gec;ti.. Evimize 
döneceğiz .. Bu baba annenin hasta· 
lığ.ı seni çok yordu .. Artık dinlene· 
ceksin. Bak ne san .. adeti hastasın 
Ah seni bu bale koyan ... 

Kadın birden uyanan bakışlarla 
gözlerinin içine bakarak çocuklan 
işaret etti. 'Omit bunu görmüştü. 
Valizini yakalıyarak Emele: 

- Bak Emel mektepte kayık 
yaptım sana.. Meliha abladan leğen
le su istiyelim de yü7.dUrelim. diye 
.onu kapıya siiriikledi. 

gelir .. Mektuplar~?a . ~ok işlerim I 
var bitince gelecegım dıye yazıyor · ı 
Diyerek onu avutmağa çalışıyordu 1 

Bu küçük kafanın gizli ve büyük 
iztırabı önünde eğilen anne ve baba 
için için sarılarak arkasından baktı
lar. Medit, hali bırakmağı akıl et
mediii paketleri, titıiyen vUcudu 

hayatlannı feda eden kocalar var havadis ecek bir kimse tavn ile 1 medeni bir hayata gtrebilmesin.dP. eder, köylerimizde buna benzer 
....: ) diye b alacaklardır Ve ver muhtar en ziyade amil olan bir var· nekadar muhtar bulunduğunu me-

1 
;.JU.. ceva · tanıdıklarmdarı Cahidenin knADrak 

1 1 bakan ...,.. 1 hktır. 1 rakla öğrenmek isterdik. artık sana acıyan nazar ar a gelditini ıönfil. Cahide daha kapa-
Jdmae kalmıyacaktır. Hayattaki dan girerken: • • M 

ümit göz yaşlarile ıslanan bu 
eödere inanmıyor. fakat anneciğini 
üzmemek için inanmış g<;rül\.Üyor, 
o da kardeşini kandırıyordu. 

Aradan fazla zaman geçmeden, 
aralık kapı hafifçe itildi. &:~a ~ğul \ 
birbirlerinden ayrılmadan dondWer. 

ve muztarip yüzünün sanlığile bir 
mumyadan farksızdı. Erkek, yavat· 
ca kucağından paketleri aldı. Onda 
bugün muUak bir itaat vardı. Da.tın 
dan şapkasını çıkarmasına da iti
raz etmedi. Büyük fırtmalardu 
evvel hakim olan derin bir sükü· 
neUe susuyordu. Nebil: 

teertlbeme :~~.~-fıyok Diye::ı~ kocasını öldtırdil! İki İdam HiJ:kmüniJ.n İnfazı 
ki. Erkeklerin ~ .... &.16. veya eaa- · -· Kocamaı mı öldürdü! tmkim 

Medit, dündenbeıi daha ziyade za
yıflayan solğun yilzil ve bu zayıf 
yüzde haddinden fazla iri göıilnen 

,hjı hakkında Mil ne biliyorsun! yolr ! Hem neclea a1dü.ndbı? 
Keatmn; dllnyanm en B&dık erke- _ Kocaa zavallıyı llldat:qormu.ş 
·il kocan. Seedm ~kasmı dllfttn· Evet .hemde hhmıetçi km De .• 
'dUjtl yok, evinden dışarı fazla blr Saotcıe' vlııe birdenbire beklenilme· 

tzmir (Husuaf) - lılanhla ve U-ı 
pkta iki ölüm ceusınm .iııfuma 

dair Büyük Millet IAc1isinin ver- , 
c:tiji ·kararlar resmi gazetenin 30 

1321 doğumkı Hakkı Bicicin ölüm 
cezasma mahkôıniyeti hakkında 

Kani.• ağır oeza mahkemesinden 
verilen hükmün hafifleştirilmesiııi 

yeşil muztarip gözlerile kall'da gö· 
ründü. 

Orada; ümide sanlmış, sararan 
yüzile bir hareket yapmaja cesaret 

- Yavrum savanı yavrum c1iye 
söze başladı. Affet beni lledit.. gok 
iztırab çektik fakat bilsen ben de 
neka.dar perİl&Ddun. Bu dört bu· 
çuk ayda, adeti uykuda yaJlboöım 
hatanın CeEHını, nekadar derin, ile. 

kadar acı, acı çektim. 
edemeden duran Nebili, görünce ı 

1 vakit geçirdiği . yok .• Kaloriferin diji bireaırada cirdili ~an. yatak 
tyaın bqma geçıp ~ ~- odasında kocasım hizmetçi kız ile 
fMr yeri g6rdottt vaki değil, ve ıs- beraber fena bir vaziyette görmüş 

Kanunusani tarihli nUshaauıda inti- veya değiştirilmesini müstelzem bir 
eebeb görUlmediğinden teşkilitı e· 

aendeledi, kapıya dokundu ve elinde . 
Kadllı yeniden uyanır pbi llil

klndl. Ellerini bu cildini yakan sev· 
illi ellerden kurtaruü: tediğin zaman da her hangi bir ye- e derhal mal8JID1 gösllnde bulunan re gitmene mani olmıyor. ı :e dolu olan tabancayı alarak ateş 

Hayatında fazla bir fantazi yok, 1 etmiş, kocası hemen ölmü§, hizmet-

p.r ederek ytırUrlUğe girmiştir. Der 
hal infaz edilecek olan kararlar şöy- ı sasiye kanununun 26 mcı maddesi 

paketlerile hemen odaya, kapının 
yanındaki sandalyeye kendiaj ya
vqca bıraktı. Azab, tzbrab ve onun 
yoklufu ile okadar harab o)JDUlf;u· 
ki, şimdi rluydutu heyecanı kalbi 
kabul etmiyor, hiç bir hareket yap
maf'a ne hayret, ne hiddet ghter
meğe kudret bulamıyordu. BüyUk 
bir teslimiyetle, sanki fevkallde 

ledir: mucibince mezkflt' cezanın infazına 
karar verilmistir.) 

- Bırak rica eMrlm. Dedi. bun· 
lan ayıp dlSJaoel9 Jaaeet yot.. ~ 
mıyonım. Bilmek, duym&k öiren· 
met ı.temiyonun .. Beni niçin kaçtı· 
ğım bu yerde rahatmz ecliyoNllll? 

1 - (Manisanın llyaacılar .ka. ' 
,fakat ne emniyet bilsen. çiye bir şey olmamış. 2 - (Uşctkın Dağ Demirler kö-

Dedijfo doğru KAmıran - Bu - Hizmetçi kız ne diyor? 
emniyet, bu sakin ve mesut yaşayış _ Ne diyecek, utanmadan, Saci-

yUııden Recep kw Şehriyeyi kaçır· 

mak cebren kızlığını bozmaktan ve 
buna mani olmak istiyen anası dört 1 

aylık gebe Ayşeyi öldürmekten I 
suçlu ayni köyden Mustafa oğlu 

yünden Muhtar Ramazanla 'Mustafa 

bana öyle bir kuvvet ki eğer koca· 1 deye gelirken, kendisine: (Evin be· 
mm bir aldattığını işitsem ve göz·! vine dikkat et, gelen elinden kur
lerimle görsem yine affederim. 

0

tulamaz, hanım kıskanç değildir .. ) 
Bu sözleri söylerken Sacide gtll· dendiğini anlabnıt, sonra da, eve ---··-··--·-................. -

Fi~e başladı. Kocasının, o iyi lkll>- gelince beye baktığını, çirkin bul
~Ji ve bazı arkadaşlarının serbest l madığını ili.ve etmiş Kim inanırdı 
tavırlarına rağmen ciddiyetini mu· bu işe? Kaloriferin yanında otur
hafaza eden adamın kendisine sadık masınm sebebi anlaşıldı şimdi. 
-olmaması ihtimal gayri tabü husu- Kimüran şaşırmış, susuyor ve 
le gelmesinin ihtimali olmıyan bır düşünüyordu. Daha bir iki gün ev· 
fırtma gibi geliyordu. vel Sacidenin vermiş olduğu nul· 

- Zaten istediğini yapmıyor de- hatleri zihninden gÇriyordu. Aile 
ji1 ki, diye devam etti. Ben kJSkanç ocağı, emniyet, hased edilen bir 
değilim ve bu ana kadar da, hattl 1 mevki, tanmmıı bir iaim, sabır, af, 
yeni evli olduğu.mm: zamanlarda bi· tahammW .. fakat bu aözleri, dar dtl-

Tlıankl•nınmt'" birilli bana 11u. 
bdmdan babeetmlttf. Geçen ...., 
~ vuku& gelen ı.a eararm
giz hldülelerin sebebini bulmak için 
uğrapuf, fakat timdi lnsiltereden 
gittikleri için onlardan hakiki adn
•i öğrenemedim. Yalnız Mis Barven
clol'un Londrada oturduğunu biliyo
rum. Belki de bir akrabuile bera
ber otunıyor, bunun için bütün 1N 
ialmdekf adreBJeri topladım tam OD 

bir tane. 
- Ne yapmak tuaindestnlıı? 

- Olfver rahat blble bırakabil· 
4tgim anda, derhal bu adreslere ko-
pcağım. 

- Bu Je, onlann aruıaa düt· 
müt bir iğneyi aramak gibi şey .. ll'a-

bt.. Barvendol... bu ismi ,hatırhya. 
eağım gibi ... 

Godatd'ın alnı buruşmuş, dü~
a'1yordu. 

Svanild salonun penceresini 8.9· 
ta. .Yağmurla kaneık llOğuk bir rilz. 
Ilı' içeriye girdi. Dd genç (Danov)' 

'"8duına bdar uzanan sisli kırlara 
tulalara ~- Bulansa 

aruuıda ormaa ldyah bir leke gibl 
dunıyordu. 

Genç kız: 
- Vasiyet öyle feci ki diye aöy· 

lmdi. Ollver sağ, ytizleroe .,,elik 

mm çömemeuek deli olacak "·· 
Söslerbıi bitiremedi. Bir müddet 

auatu. Nihayet: 
- Korkak, hem de çok korkak 

bir kadınım diye aöylediklerine d~· 
vam etti. Fakat Oliver, ailemden 
bana kalan yeglne baldır. Harbden. 
Reggi ile birlikte döndükleri zaman 
belki daha iyi olurdu. 

- Böyle şeyler söylemeyin Svan 
Yorğun oldufunuz için cesµetiniz 
kırık. Birkaç saat sonra, hepimizin 
sevdiği Oliver için ıftUcadeleye ha· 
zır olacaksınız. 

- Bu bilinemiyen görünmiyen 
dUşmanı yenmek için ne yapabiliriz! 
Godard, tatlı bir tebessUmle: 

- Cesaret 1lzıın sevgilim. tki 
sene evvel, cephede kazma ile ça· 
murlar içinde siper kazıyordum. 

ölilm hepimizin üzerinde bekliyor
du. Ne eekllde geleceğini bilmiyor· 
.... Bu ybdeD ~-mlmı-

tUnceleri arkadaşı tutamamıştı. 

Dünya böyle idi. Bun~ rağm.en za
vallı Sacidenin nasıhatlan da boşu
na gitmemig, hattı hareketini tesbit 
etmesine vesile olmuştu. Cahideye 
dönerek düşünceli bir tavırla: 

- Allahtan Sacide kıskanç de· 
iti idi "ve yine içini çekti." Epr 
kıskansaydı kim bilir ne olacaktı? 

HiKAYECi 

Tefrika No. 8 

tıdan kurtulmak için yegane çare 
bunu milmkUn mertebe dllşUnme
mek idi. Şimdi de ayni şekilde hare· 
ket edelim ve kendisinden istifade 
edeceğimiz kadını bulmak için uğra· 
§alım. Hem doğrusu Oliverin bayat
ta sizin yegane bağ teşkil ettiği hak 
kındaki li.kırdılannıza şaşırmadım. 

desem yalan olur. Ben de hayatını.s 
da biraz yer tuttuğumu sanıyordum 

Bu sözleri Godard tebessüm e· 
derek ve mahzun bir hal alarak söy. 
lemlşti. 

Şimalden esen rüzgar, sessiz o
vay.ı güıilltUlerle dolduruyordu. Bu 

facialar arasıııda, bu konu n : ı' 
genç kıza çok tatlı gelmişti. Kendi 
sine birbirleri için duyduklan müte 

oğlu Mehmedi ve Mehmedin karısı 

Ayşeyi öldüıınekten ve Muhtar Ra- ( l>eftmı Yar) 

mazanın kansı Fadimeyi yarala· 
maktan suçlu ayni köyden San Meh 
met oğullarından Ahmet oğlu 1316 --------
doğumlu Halil önderin ölüm ceza. 
sına mahkümiyetfne .dair Uşak ağır 
ceza mahkemesince verilmi~ olan 
hükmün hafifleştirilmesini veya de-

ğiştirilmesini müstelzem bir sebeb 
göıillmediğinden teşkilib esasiye 

kanununun yirmi altıncı maddesi 

mucibince mezkfir cezanın infaz,ı.na 
karar verilmiştir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
NevralJI. kırrkllk ve bUtun •lnlanmzı derhal ke•er. 
.... le • · .. ınd• gUnde 3 ka"e •hnllblllr ..... 

Ç~Yiren: R. SAGAY 

kabil hisıeı·den başka hiçbir şey 
mevcut değilmiş gibi geliyordu. 

Yavaşca: 

- Oliveri, nekadar da seviyor
sunuz Godard dedi. Genç adam, Sva 
ıı 'idi ko!l:ırı arasına alarak optti. G. 
Regg'nin ölümünden sonra, Oliver 
de ayni şekilde hareket etmişti. Bu
nu düşününce genç kız yeniden kor
ku içinde kaldı. Fakat kendisini ar· 
tık yalnız hissetmiyordu. Adeta ne-
şeli bir tavırla: • 

- Çok ~kür, Oliver hali oda· 
sında bulunuyor, ve hayatta dedi. 

- Mükemmel, ve onu hayatta 
tutabilmek ımkanı sizin elinizde, 
şimdi, hattı ha. ketimizi tesbit e· 
dip faaliyete geçmemiz llzım. 

Bir buçuk Haat aonra SvaniJd 
hole indi. Gecenm bu vaktinde so
ğuk daha şidd~tli, sessizlik daha de
rin idi. Ayazdan donmuş sarmqık
lar ptoya bir keder ve hUzün man· 
sarası veriyordu. 

Bir hasta bakıcı, arkasında iliç 
kokusu bırakarak galeriden geçti. 
Svanild, endife içinde, aydınlık gör· 
düğü ktıçük salona ginli. Aleks ve 
diğer köpekler orada yemeklerini 
yiyorlar ve bir masamn etrafına çö
ken Godard ile Mrs Valton oturmuş 
konuşuyorlardı. 

Godard, genç kıza dönerek: 
- Sizden müsaade almadan oto

mobilin hazırlanması için emir ver
dim. dedi. lki saatlik bir otomobil 
seyahabnın sinirlerinize iyi gelece
ği Umidindeyim. Mrs Valton da be· 
nimle aynı fikirde. 

- Şimdi r.ıi gideceğiz? 

Mrs Valton: 

. - Evet, diye cevab verdi. Siz 
yok iken her şeye nazaret etmeğı 
üzerime alıyorum .. 

Godard izah etti.: 
Jılis Barvendoli arama.ia ptip 

vakit geçirmeden ODU bulacağım 

genç kız merak içinde: 
- Buna nasıl muvaffak oı..cu.. 

BlDlZ diye sordu. 

- Kahve altı etmeden sual sor· 
mak yok. 

- l'ab.t karnım tok. 
- Oyle iae, siz kahve fincanını 

bitirmeyince hareket etmiyeceğim. 

Otomobil, lizun olunca Brinşlıtoııa 
gideceğiz. 

- Brill§lıtona mı T 
- Evet, Mis Bardinvalin ora-

da iki gUndenberl, istirahat etmek 
üzere bulunduğunu işitmiştim. Şim
di hatırıma geldi. 

- Adresini biliyor musunuz? 
- Hayır, fakat Binghvon gibi 

bir yerde Mir Boridintosu bulmn
:ınak imklnı var mı'! 

Svanild bili tereddOt ediyordu. 
- Peki ya Oliver, biz gittikten. 

sonra uyanırsa? 
- Mrs Valton var. O bakar. 

lıfrs Valton, bu aralık söze a,. 
rqıtı ve Godardm sözlerini tastik et
ti. 

(0.Yamt Y•) t' 
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50 

565 ,. 
560 ,. 

İddianamede; 4 ıuç unu ' lb" 1,.in tAlik olumnqtur. r .tıarla f agnaacla t•llm prtiyle .. UllllA ta ... 
Fatma, Melahat, Hasıbe, Şükran= oe Bı. 7 aenaleyh Sulh hlkiminin - Dilencilik. zere davet etmiştir. Muvafakat iplik mlatehlild..wn )'Ulrarda yasılı falwilmlara s&aderecek-
Servet, Sehnan ve 'Ülker isminde~k ..x..te~~iği sebep buıntn de yardır. Demiış ve i1Ave etmiştir: cevabı geldiii t.akdirde ilk maç bu imi ı..ctelleri mulualııUinde ihtipçlan abltetbule iplik aiparlti 
arenç kıdan yalan ,ahadet& teşvr. ;:bliy leria ale~ - Ma1'etirni dilenmek aureöy- baf1Ja. Tak im stadında yapılacak- •erelrileceklerl •• 24 numaraclaa iacıe "ımht.Hf makatlara 
-ettıkleri bildiriliyor ve buna da, De:. le temin ed'yorum. ar. 7tll'l)"altilecek pamuk iplitl ma.tehlikleriala ele lhtİ)'açlarmı p. 
Misak, İzzet Muhiddin Apak, MW:~eme heyeti ise kısa bir Evvelce ben de gun gördum. Joe Loule Tonl 8• •lo •JD& f&rtlarla yalnm EreiJi falwlb .. a aiparlf ... bilecekleri Dan 
~·norik, Stileyman ve lsmail ~~- müz&kere4en aonr& Eleni, Karika Fatih Belediyesinde memurluk Son aylarda huımlanm nakavt olamar. 
canın şahfd olduktan kaydecli ı · ve Dimitrinin gayri mevkuf muha- yaptım. Fakat bir otomobil mese- ederek mühim galebeler elde eden ı.--•••••••••••••••••••--
fordu. k melerine karar vererek muhake- lesinden dolayı i ten çıkarılınca hir maçta kendi8fııi MIAmlamak tl-

Reis; iddianameye ka~ maz· e . ayın ıı inci cumartesi rünil aç kaldım. tşı dilenciliğe d6kt0m. zere ringe çıkan Joe Lou1atn elini 
nunlann diyeceklerini eordu. . :~ıh saat 11 e talik etti. Bu ayede bu.anıyorum ve ya~ı - sıkmaktan imtina eden Toni Ga-

Evvel leni ayala nlkarak · B ndan sonr& suçlular tahliye yorum!... b nto son maçtn rakibı (Bravn) u 
- Bana iftira ediyor ..... • ÇOn- du J dördtbıctl ravuntta nakavt ederek 

k hı .. b' bitlere bil' oJun u ar. Yakup; bundJ&n 3onra reisin ba- ::.1A ttfJıO& d ak 
u ben 'ıi ır saman ta M dam Katina esasen diğer hl- zı nasihatlerini IAkaydane dinle - maaıuP e •• n en y ında dünya 

'ey s6ylenıedim. Hem ben Ma - . : D dolayı mevkuf olduğundan miş ve bilmukabele: pmpiyonluğu için Joe Louis ile 
dam Atinanın aleyhindeyim. Ve :S~aneye iade olundu. Diğer - lstanbulun yarısı dilencilik k~. 
davasında da şahidim. ~- ~: ıa:.Ctan diln bu muhakeme görü - Bernelmlfel 1N1lln•J 
selerden birincisinde f&bMletl: 10 ken. Sultanahmet 1 inci sulh edi~:~fRtir. mU .. b•ka .. 
ifaya seldim. Ondıllı 90nra r m'ahkemesi de Hadanı Atina '7-'-opane, 11: , - r 

1 
_ ~,..ı .... r 

k fradun ceza Muhakeme sonunda hikim: ~ u - ..., ... ,_ 
Adliyeye lineak bir ere u • d ası şahidlerini tehditle onlara kl a.·aBmda beynelmilel petinaj mU..-
Bu da. aw.katlm Suad Ziyayı sör. 6:.,.,viri ı'ka etmek istiyen Mikail is· kendisini 10 gün ibotaz to ağana bakuı: 

_... 'Belediye hizmetinde çab~majıa 
mek içhıdı !. . . de ;birisini daha tevkif ederek Baler-Berber ...:~ (Alman) bi-

Bun kibe 2- Eteninın mın mahkftm etmi..+'·· '.ıfl&W 
u mtıtea n reııe kifhaneye &'önderdi. 9

wa rinclliği kaunmıft,ır. 
i ti ~~-ki if d m· j okuttu tev CEMAL lhtı·yar dilenci bu kararı da s nwuu.a a es • Hal6k Müteakip tiç mevki de Alman 

· d )(adam omuz ilkerek sükQnetle karşıla-Suçlu bu ifadeaın e; ===.::~:::::=::::::=======-:--- çiftler tarafından kuanıhnışbr. 
Ati naya öaırsııı ol dutunu ve .aley- Bir eroln .... n ınuh• mış ve qu. ain' maznun yerinden . Betinci, Polonyalılar, altıncı ve 
hinde bulundufunu hJ]diriyor, bu- kemece ...... neye ~karken reJse şunlerı sövlemit - yedinci Yugoslavyalılar, eekizincl 
na sebep olarak da, enelee raB· ~ 1 tir: ve dolnmmcu da Romanyablardır. 
devuculuktan kendisi 1,& •n• haP- Usan mmandır polis tarafın - Ne evim, ne barkım ne de B.ız llzertnde bir dlnp 
ıe mahldlm edilerek baplsbane1e cl&Ja aranılan Asım isminde bir E- bir gelirim var. Bu vaziyette ol - rekorJ lanldı 
aittiif zaman meelekt&fl ~sdam rvtnman dat yakalanarak Aallye duktan ve ,u 110iuk günlerde başı-
Atina'nm kendlafni il)§ sjprete 6 fDei maJıkemeeine verilmiftir. mı sokacak bir yuva bufamadıktan t.viçrede Dava tehrinde yapdan 
l'elmememm ~ordu. Mahkeme Asımı ta.bibi adliye aoDM; 10 aön sonra elbet yine dl- beynelmilel buz (Pohnay) 1 slr'at 

Elenl bu Hllcleei okunurken; muayene ettirmiş ve Eroine olan leneilik edeceğim!" mtisabakalannda Langnestangen 
1 B h.--n Fik d • =============== 1500 metreyi 2.13,8 dakikada kate-tlemin müddeiuınum • Auaa - ahflunlığı ibtili derecesin e •u -

tetin: rilldütünden tedavbıi 1çin Balur - Evk•.. ç•lı .... lar derek JeD1 bir dtlnya rekoru yap. 
_ Kendisi mahkGmlyetim yok ~ E'mrıaz, Akliye e Asabiye Şehrimizde bulunan gerek mi· m)fbr. Ayni mttwabelrada Bell•ng-

ban •abancı ı....:ı .ı.JN.. '- ... _ ..n..ı kı rud'da olan eski rekoru 14 nı-ıliyor. Fakat siması a .r 
1 

k hastahanesine gönm:n mnnıc. mart ve sanat, gerease ı.anııı Y-
or. EnelGe randevucu 1Y} - im 1 lr•roal lntlhJlbt mett haiz bulunan abidelerimiziıı ta- }e farkla lmmıttr. 

9 ~·ıv - ............ Mi'~~"'"'*" ...................... .... 
... orum !'" Bündan 2 - 3 hatta evvel yapı- - Bunlardan O'Sktldard&ld Şeıii8i fDJI._ ilk ~~ 
7 h bir ..,..,. lh'mlltfr. Yaphn 80ft 

Şeklindeki aözlerini ve bu me lan tıdanbut Barosu intihabının .Ahmet paşa camii lle gene 'Osktl- maçlar bul ,,1kımlann yerini dejiş-
ktlmiyetini inkir etmiş olduğunu yolsuz olduğu iddiasiyle Adliye dardaki Çinili ciV$1'1Dda bulunan tireeek sflrprisli neticeler vernüt
du,tınreek bozuluyor kızanyor - Veki\letine muracaat edilmiş ve mimar koca Kasunıa yapbğı ür. Şimdiye kadar Hkde ea ful'l 
iu !. Ve Elenl itadeel okunduk. Vekiletee intihabın fe hine lüzum (Mahpeyker) Kösem aultanm eseri puvanı olarak bqta giden (Derby) 

tan sonra; hemen Karfkuıın l'örtllmtlftlr. hayrı olan Çinili camilerinin tamir- lik altmcısa (Stoke) e 3-0, yine ilkte 
ticvabına geçildigini g run~~ der- Feshine sebep olarak; Baro Jerf ilerlemektedir. iyi bir vad)'ette olan (Ast.on Villa) 
hal rahat bir nefe alabıl~ı ·:· levbaısındaki isimlerin okunup avu- l'akat valnf1ar tdaresl bu camttn M,OOO lleylrd önünde (ArlenaJ) e 

Marikıı da ,ahitlere biçbır şey kati~ ma ile reylerini tmmal mUetemilib ile değil srıdece cami 8-0, CHuddend'iekl) lik lkfncJai (E 
-•,y1--.ıp·ini hatta; onlan .tanı- etmeleri lazım gelirken kalabalık '-1sm1nm tamlrine karar vermieti. 
..,1 ~un:u • y a____ verton) a 3-2 yenilmiftir. 
madıimı NUeD 4 senedenben u- arasında gezdirilerek madeni va - Tamirata mtıftemilAtm da dahil ;;;::.;::.:...=...::...:~=..::=.::::...:======= 
naniataındı& bulunup yeni gelmfş ol- ıolara reylerin atıldıfı anlaşılmlf edjhneai için ı.tanbul Müzeler U· 

doğunu beyan etti. ve bu keyfiyet; avukatlar tara - mum mUdürlUiii Evkaf nezdinde 
Katina da ayni iddiada bulan- fından intihab vukuunun -O.okuna teeebblslerde balunmuetur. 

da. muhil görf1lmilft0r· v~ ~ımdf -·-
Diğer IUÇIU Dimitri ise: mtfhab feaho}uınca; yeai :aaıo he- Y•r•lttm " 
.:__ Ben Madam Atfnaya utma et;1 tarafından yapılan bütün mua. Gtıl camff mahallesinde ve so-

"7akkabı Y•'P&rdım. Kendisine ve ~elerin de yenilenmeaL ica'bet - katında 8 numaralı evde otuı:!.n 
~-bir de hizmetÇisi ile ~ocalf;i 111Blttedir. motorcu Ali otlu Osman polise m -
Jarına mUteaddit ayakkabılar yap. ibaro meclis· izasın- racaatla bir alacak me!'elesinden 
lla. Fallat etiııde seyf'SÖ11Jl8ı> tRıl bir sat"dtD Mı -:"harrltrml - Ahmet oğlu Yakup tarafından yil -
cHm ~e bqka idm e de ay~lt~- se: be . • zOnden v.a dudağından yaralandı-
bı 19pmadıfım gibi phidlere bır - Bizim feAhfnden ha nmız f 'dd·a etmiştir. Suçlu 1 blan-

Tbrk Hu k tarı 1 er ı 
İstanbul Hukuk fakültesinin bi

rinci mmfmda, geçen eÖme.tr mtld 
detinde tamamen bot ""ğ'egen (Tilrk 
Hukuk Tarihi) dersleri ildnci ırö
mestrde doçent doktor bay Yavuz 
Abadan tarafuıdap okutulacaktır. 

Pro r Sıddlk Sami 
te7 a67Jemedfm I" yoktur. HenOz Baroya bir tebtlfat mıştır. 

Dedi. yapılmadı'" -· ~ Ontvendte profeeörlerinden bay 
Bundan IODr& dosya meyanın- Demiştir. Jlr Konfe ... n Sıddık Sami uzun mUddettenberi 

da bnlunan b1r •'Jlaber99 pzetesi _..,..._ • 10 2 939 cuma akfamı Kadıköv hasta olduğundan denJerine pı. 
okunda. ı~ lstanbul icra dai,.~sın~n Balkevl salonunda, mtu.eler mtma memektedir. 

Bu l'azetenfn but Muhiddin bir setle tik fa ... lıyeti . n Kemal Altan taratmdan (Tllrk ~ kendislnl lilU lllhhat 
Apak tarafından yazıldıfı a~laşı - f.stanbul tcra dairesinde bir mimarisinin Bfun• eeerlerfne kar-
lan bir 1azısında :Madam Atinanın aeae l~fndekf ~rillen işler hakkın et UstUPlUğtl) mevzulu enteressan yurdllllda. bopmnda ameliyat ol
muı.a.kemosinden babaedllirkın; da bir tBtatf~k hezırlanmıştır. bir konferans verilecektir. muştur. Bmrun için daha bir kac; 
mahkeme koridorunda bazı pnç Bu latatfstlte s3re 938 senesine~~~~~;;.;=~~~~~ gUn lhU7aea t.tinalıati vardır:" 
şahid bzlann; birkaç kifinin ke~- 937 11tından 32 bin 808 it devro • ı T la 1 ı AmlM Hd ka Ooçe il 
4fiJeriltf )'&i&D yere f&badete tetyl~ luDJDUf V_, 988 senesfDde de İsbl?- • Op Db 8f • AnbN. 8lyual bl1g.iJer okula. 
l'• kandınnah e11 I +•"'"""'"' biri- bul tcra ldale ne 7eniden 26 bın 1 lmme h1lblm .t-.H.ır.c ,..._ _,_ 

.. 
~ .......... b çtlmaa davet _..,,._M06 • ..,... 9'f&I .... 

Mrleriae ..,_..- _, .. _ 141 muamele gehniftir. mtıu•bdlı, tegnbul ~ 
Junduklan htkaye o unu or ve Bu suretle 1 sene içinde 69 Yqo&lav lmllbllldM: hulrult fakllt.ell mezunlanndul 
fakat bu kandmcıı.ma kim olcl11t- b" «S •'bakılmış ve 939 yılına Beyoğlu Tepebqmda Yugoalav 
ıan meskftt ~~u L .:an 80 bfn !92 itf devredilerek kulUbUnO:n her sene mlltad olan ae- Necmi Aata bnnm11 ve tayin1 

Elenfnln avabta 8aa4 Zfya diğerleri intae olunm..,tar. nelik içtimaı 12 tubat 1939 puar evvelki illa ,_""•ine bOdtrtlmlttir • 
ba faSl1& bl'fl: güntl öğleden evvel saat 9,30 da top Neemt A-.. c1okt.cılumı ı.a. 

_ 911 wse a!'f! bir ..uı tetkfl Gazeteciler ıanacaktır. Azamla tqritlert rica o- buJ Onmnlt.tıdnde PQeD ,.. ..,. 
...._ Çbtl ae fllm ft ne .. Mr hmur. mfetlr. Uma phpaeJaıtle llmiJa. 
l&l'&hat "an1ır.ı" declL v. biw.a.. Balosu K•..._..• dJğı <Amme hhımetl imUJulanada. 
" mQekulelhtin 10 sfbadenberi Bum .kurmDU balosu ba eene U Eminönü llalkettnden: imtiya Babfblnln tesisat llzerinde-
aıevkuf oldalaJIU. halbuki tevkifi Kart 1939 cmnartesl g1lıdl aJrpım 'l./2/IYJ1' salı •kpmı mt 20.30 ld hakkı) Jr;lei'W jDrl lleyetiae 
lcabetthu aucun •ancak 10 san- H-1-'- salonlarmda veriJecekttr. da Bftmizia CIPJChmcfeld ... tez olarak kabul ....a-'-"-
lflk bir ... .a. ces&S1 balma•utu .maaauu bs aakmunda tat, th:atnnlt.elll E- ......... -.wa. 

K•palı art ueulll• elallltlne lllnı 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
EludJbneye konulan it: lnciraltı pl&j yerind• lokanta, rutno, 

10yunma yerlen ve milte!erriatl in ... b. 

K8flf bedelf: 0 70388,. 1 ra 0 31" ıkunıt. 

Bu ite aid tartıuameler •• evrak atAtıda 7asıhdr. 

A - Eksiltme .. ıtnameai 
B - Mukavele projesi 

C - Ba11Ddırlık ifleri ıenel tartnameıd 
D - Yapı işleri umum! prtnamest, bu uat f ennt tarmsrae, 91ek 

trik ve sıhlıt teaiaatı 9artnameleri. Projeler. 
E - Keşif cetveli 
l tekliler: bu evNkı İzmir, 4nkara, letan'bul Nafıa llOcllrltkle

rinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 1 mart nt ,_. 

fembe rünQ saat 11 de İzmir vilAyeti d•iml enc8menfnde bp&h sarf 
uauliyle yapıNlcaktır. 

Elu iltmeye girebilmek için iıdıeldilenn mUhendİI veya mlmll' .ı
ması veya bu aalihiyette kimselerle ~rikl mesai .,u,ecetta• ... r 
Noterlikten tasdikli bir taabhtıtname, bu gibi S.leri mU"laftaklıefte 

ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzm·r vallUihte mOracaat • 
deret alacaklan ehDyet Yeeikuı ve 989 yılına mahluı ticaret edal 
aı vesfkuının ibrazı llzımdlr. 

Muvakkat teminat: 0 49'5" lira.eh r. 

TeAlif ınektuplıan isteklilerin 2'90 sayılı yuanm Ilı 82, il Yt 

... /1ıt• ............. , ... •••ekltrl tıMUf. •tktllp 
lllt'lm yuJrarcl• t lnol maddede yuıb uatten l ıut evYel lzDdr ..._.. 

daimi encflmnl bqkanbtma makbu m•~• YdH* " 
postada vaki secikm ler kabul edibaiJreee'ldlr. (fll) 

SOMER BA 
UMUMi MODORLOOOND ı 

1ims Bank Y.U M•"- ............. ~ ..... lan ... _...., 
.lan herhansi bir aebeple mıı ıı ... ..._,.ı•lı .... ...- -..,: 
mızın badema ba ........ ~ flr&,.dı W, •-• W.. 
tbere, snajazalanmısda• ....... ....,_.. .... .-m • --
daki JllllDU'a Ye aclrealere WWia mi.trio& ı• ıı. 
SOMER BAN 
U--MIWürl&j'e 
A 11 kara Telefoa ı 1711, 1111 

SOMER llANK 
lstaaWş.t.e.i v.,,..- caclde.S, GALATA 

OMER BANK 

MU.11•811 Midirltii6 
J inci Valaf H
BahçekaPlt ISTANBOC T.W.. • iDii 

Sultanahmet a ünel 8Ulh hukuk J 
mahkemealnd,en: mahkemesinden: 

Davacı 1l'atma ft Mire ftldllen 
avukat CeW Fenu tarafmdua 
tmürct. Odun puarmda U !lo. la 

hanede vua,. " ~ 
Dltcl 1brahim namile maruf ..,. 

sesinden NiJul .. Büla ..... 
aleyhlertnt •1m2 No. .. ..,. 

....... ..__... rda11.U del.,..._ v..e,e ... lftJal • ı' ... ~ 

... ...._., ................. .....,, ...... , • ttnr• 
W •ıt• n=ı ltr• ..._ teblipt lllMa trt'lpt: S.cwan • •11111• 
lcramna ve muhalremeqln 1/8,1981 mmbl t/119 tuDlllıe nt11• 
tadldDe mD...ut puartı.a aW a- puutelıl iki IMt ıo a ınwım--. 
at 10 a taHJnvı mıh..__. Jraıv 

_,_ b" da bu - -·- ı;; Bundan bafb (idarf .......... 
· nu sCSyffyeNk tahliJ• t.ale m • Kav.. debiyat faJdllteıd tariJI doçenti l' ler) adlı blr de eeer yumllbr. 
lundu. Akbı-1r eaddulnde c1 A nama- )ıfllkremhı Halil tarafuıclan (Ana- r ..... ı..•---...a--

ftl'Jlmle GlduPDdu,... ....... 
lll8lldlnta mı'8kcmı•ı -- ..... au•••.,, takdirde ..,.- ..._. 

uM l IPIDI bnr 'talbidt cıllJlllııılı 

... 1"11 ,. vakti ·•Al* -1111,.{ı 
kı ... ..... ...... __ idili 

nıx.er -·'u'-- da bml& iftlralr. 3
1..A dolu SeJoıddan) mnm1u lllr kon· -~ ...-wadur. l'ruı ...... ~ -~ rada oturan Mehmet oi BOae - ...._... IJl.l-

~ı ·--la ...... _ f81'1.M ~- - " ....... ·- ....ı-. ..,WJ... lh Ahmet ofJu Jlttmtaz ..._ -AU9 
Bmada mtlddefuımnnt Ba1 • olup biribirleriyle mtınazaa ~ Bil kont.w laba ~ 70k- Kendisine ......,. bllm1at 

! .. JPlbtt ek amak t11hlfyenhı ıW• •• W ,.uıazımıflu'. tur. S.U. pletmr. ....., 
"tlıl ... aı.tıl .... ...._Te: .. 

..... ..... kuv verllemtt 

.._ tellllt olaaur. 
jt89;&12) 

.. ..,..,.. '•• 
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B& masa radyosuna nav dilen btr etel<trtk gramofon; 

modern bir fonograf plakına kaydecmmış musikinin tekmil 

ttncelik ve aheng1nı tam manasne ıtad e<1emez. vaıntz ge ... 

niş ölçülü .ve dahırr. en bOyük se mütehassısterl tar.atın

dan derin bir surette tetkik edlHp akustik şeraJtln!.,~gun s~ 

kllde hazmrlanan radyogramofon mobilyeli eı- ·· 

tıazıar, as.ti orkestra dinlenırken duyu 1 an 
tahassüsO verebmr. ~ 

40 seneden beri gramofon plaktan emaı eden. 

RCA. mazbut musiki meselesini de hat-

tetmiştir. RcA·nın vücU"de getirdiği radyo .. 

gramofonlar. tam manasite hakıki birer ------
musiki aletidir. 

MÜHİM BİR TAVSİYE 
Baş, Diş ve Romatizma ağnlarınaJ 
Nezle, grip ve soğuk algınlığına 
karşı tesirini en çabak gö•teran en mühim ve 

kat't 116ç 

r 
dir. l 

modeR radyogramO-: 

fon mottsrlO otomatilı 

Radyo ile otomatift 

gramofondan ftrllt.
t e klc lf ıd f r . 

ADEMi iKTiD.ı\.R 
.. ...... _' ... ;.. ... . . , 

Yazan: Suleymaıı l~ani lttem 

E..-;l>ak İc:;taııbul vali~i ı 
Bizde yeniden caıılanmaı{a uaş

Iıyan Oksporunun dört buçuk asır-! 

ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

lık mazisini. tarihini gö~teren bu I 
mühim ve nafi eser ahiren birçok 
re~imleı ve vesikalarla inti:;ar ellı. 1 

_____ F_i_y_atı 80 ku,.u;tur. ı Tabletleri, Her eczanede aray~nız 

İktisat Vekaleti lç Ticaret u- İm!IP.ID (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 
mum Müdürlüğünden: 

30 iki:ıcill•şriıı 13;}0 tarihli ka
nun hükümlerine tevfikan Türkiye 

de çalışmasına i'l.in Yerilen ecnebi 
şirketlerinden "Thommens Uhren
fabriken A. G. - Tommens saat fab 
rikaları anonim şirketi,, bu defa 
müracaatla Türkiyedeki faaliyeti· 
ne nihayet verildiğini bildirmi;- ve 
rnzım gelen vesaiki vermiştir. 

Bu ~irkctle alakası olanların İs 
tanbul, Bahçekapı Taşhan No. 2:2 
de mezkur şirketin Türkiye umu
mi vekili Emil Meyere ve icabında 
lktısat Vekaletine müracaat etme-: 
leri ilan olunur. -------------
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TURAN TtYATROSU 
Bu akşam 

Ertuğrul Sadi Tek ve Arkadatları 
tık defa 
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Cılık ehliyetnıamemi zayi ettim. GUMRÜKLERDE i~LERt OLAS 

M0ESSESELERE 
Yenisi ala.cağımdan zayiin hükmü 

yoktur. Abdülhamid Çaker Yazaroğlu ~~===::::;;zA;:;:n~=====::::;::ıs=T=A=N=B=u=L==E=KM=E=K==Y=A=P=I=c=ıL=A=R==c=E=M~1=Y=E=., •• ;=N=D=E=N==: ===== . Çamurda bir zambak Vodvil 8 P. 
!stanbul Ticaret Odasından 8 şubat çarşamba ak~amı Hami-

"'7 
11939 

tarih ve 
1494 

No. ile al- Cemiyetimizin 1938 yılına aid muamele ve heı:ıaplarının ve çalış- yet Yüce.3es ve ark.adaşları. 
~m menşe şehadetnamesi mahal- ma tarzlarının umumi heyeti kaı-şı8ında tetkiki ile id·are heyetinin ib
lliııde zayi olmuştur. Yenisini alaca- rwıı ve talimatname mucibince idare heyeti lzasının nısfının yeniden 

Jiundan eskisinin hUk~ü olmadığını seçilmesi için umumt heyetin 24-1-939 tarihindeki toplıantısmda ek -
~ıhı ederını. ı seriyet hasıl olmadığından tekrar toplantının 10-2-939 cuma günü 

Yağ iskcl •si, YoJul'tçıı ::;okak l saat 10 dan 12 ye kadar yapılacagından kayıtlı .. .:nmız.n Cen1 iyct IIü

ICumurtacı Yud& Rcfa:il Sebatı met o~nJ;ariyle birlikte Ca.ıiytlt Kerkuine aelmeleri rica olıınur. 

* 
Tepebaşı Dram kısmı 

7-2-939 aalı akfamı 
saat 20,30 da 

BİR MiSAFiR GELDl 

------------
ZA Yl - Tek yük arabamın 

1207 No. lı plakasını kaybettim. 
Yenid alacağımdan zayiinin 
bükm!i yoktw·. 

Kadllöy: an<1.bacı 
Onnik 

Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Banka.aı 

karşıaında Çauakçıh ban No. 34-35 
Tele fon : 35, 95 

Sahibi A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Neşriyat müdürUr Macit ÇETI~ 
Baııldıii yer ı Matbaai Ebüzziy a 


