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Suriyede Yeni istan.bul Şehir Meclisi Londrada Filisti~ 
:~k:~:timi? Feshedllmeli midir ?KongresiToplandı 
Y··:~:::.::a:,-:~:- Ortaya Attıtımız Tez İstanbul Halkı Arap v~. Yahudilerle Ayn Ayn 
:::·k';:;!;::.t:!::::~a;:~·~:: ,,.. L J ç k 111." .t ,,,. / J. Muzakereler Yapılıyor 
rahbaalar yolda. C...-.k Arap Al•· l ararınaan o ırıusaı n.arşı anaı 
mi serek Avrupa politikaaı ••Ak· I •ı• B k •ı• C'I... b l 
denisin tark mu•aHıte•I bakımın· ıngı 1% aşve ı ı nam er ain Bir 
~:: .:ei:=-:::.·~op~!~:.~ya: Cevapları Neşrediyoruz Nutuk irat Etti 
ortad• buı rivayeti ... dever•n et· 1 
met• batladı. Bunlarm fikirleri Ope.ratör l)okt.or ()endi Topualu • aettiğiniz mesele mevzuu bahJıl ol&· 

yoklamak için mah..u çıkarılmlf (f'Akl ,elıftlllİDlerindea) bilir. 
olmaları ihtimal daireaind• bulun- _ Gazetenizde bir çok suıısU· tbrahtm Hakkı Konyah (Ma· l 
duğu kadar •ırf bası gazetecilerin uerden v• bunların mee'uli1 oı.. burlr). 

1 

hayallerinden iltaret olmaları da : 88ki veli ve belediye reüd Mu~ - Gazetc.nl~ tam blr iaabet.a. 
kabildir. bittin tJstUndağm •uçlu görtllerelıi yaı'&ya parmağını koymll§tur. Bu· 

Bu dedikodulardan biri l•'ilistt- Vekilet 8ınrtne alındığından baW. rada size bundan bir mUddet enrw 
nt, mavera) 

1 
"C.trdUnU ve Suriyenin ıstanbul tehir meclisini bUtUo 4oktor TeYtik Sağlam meclltte aza 

Ü 8 b
vue su::~ .... auere göz :yummakla it;.. iken söylediği bir sözU hatırlatmak 

bir parçasını ihtiva etmek zer w,.. .... ... · ·ı "'"f tıb.oııt -..1 1·, or•uııuz. Biitun mecli in, isUyorum. 
yeni bir bOkQmet teşkil edi ec"» - ,.. tjl• J ., 

nl ve Yahudilere bu ho.kllnıet f~in- daimi encUmenl de dahil olduğu hal• Muhterem doktor, o sene bütçe-
de bir muhtaıf,ret tanınacağım te- de topyekun istifa etme ini istt- sinin vubat deuesinln en son top· 
tnin ediyor. H.atta hUkCimetin başı- yorsunuz. Iantısında meclise sevkolunduğunu 
na kimin getirileceği bil& ila\ e o- şunu unutmamak lazımdır kl, görünce kalkmı§ ve ısöyle demigtl: 
lunuyor. bahsedilen bütün suıistimallerderı - Bu devrenin son içtimaıdır. 

Filistindeki vaziyetin gerçek- Muhittin OstUndağ bu Ana kadar Bukadar dar bir zamanda bütçenin 

d Ö 
• resmen mes'ul oımua değildir. O fasıl başlarını bile okumak tmklm 

ten pek zor olduğuıııı biz & g ru 11 
yoruz. Burada Yahudilere \'erilm·~ henll.z blitün bu hA.dLc;clcrden dolayı Muhiddıa OstOndai yoktur. 
ve tatbikine baflanmıt aöz ile A- ma.znundur. Bütçeyi, ıehnn en mUhlm i§fnl 

l k 
'fuhlttin ·"'stUnda11, bu aulisti· mahküm olursa ve ıullstlm&l l"fJll· bukadar dar bir zamanda yapm• 

rapların hakkını telif edebi me me- " v 6 n 

aelesi vardır. Arapların tarafın mallerden dolayı Şürayi Devlette men tahakkuk ederH 0 aman hala· (Sonu S tincü ea.rfacla) 
Arap Heyet•nin Londradın kartalanmHı 

yalnuı hak buluMA Jdl bunu ihmal ~CO::XX:XXXX:)C)OOOOCıOO:~XXX,C()C(')OOOOO:~';«.tt:C 

etmek o kadar zor bir ff olmazdL k H •• k A • ı • Yazıtı 3 iiDcü aylada _,.,. ....... iiiWi~,... ...... ~.~-~~§~~~=-~iii!ill~i!il'l!ıNill .. ..-lıMl~ ...... ljlljjl~ftiii!iiii!IW~~iilH!i191iiı .... 

Fıakat Filistin Araplarının bu bak· F o u umetçı erın 
kt kuvvet !le mildafaaya azmetmiş ran 
ibulunmaları ve icabında bu dava T 1 

Chamberlain'in 
Son Nutku 

uğrunda hayatlarını fedadan çe- s·ı Ak du•• şart es ı·m 
.kinmemelerI ona bfr~z ıamelt bfr ) a ay 
tıhemmiyet izafe etmıştlr. ,. 

fşte bundan dolayıdır ki hem Ol ı J t• 
Yahudileri hem Arapları memnun ma arını s ıyor 
cheelr ve Fiil tinde sUkfln ve asa

yi i temin eyliyecek bir tesviye ça
resinin bulunması çok zor olncn~ı 
kanaatindeyiz. 

tnce fikirli siyaset adamlnı 1 

tllrlil türlü hal vasıtaları düşün· 
mliş ol~bılirler. Bunlardan biti de 
yukarda i aret ettiğimiz ~ayiaya 
teufuk edebilir. Eğer böyle btr 
şey vara meselrnin İngiliz ve 
Fransız hakfimetleri .arasında esas
lı bir fiklı· teatisine lilzum göster-

·.miş olacağı aşikardır. Hatti Fran
ı;ayı baş1<a taraflarda tatmin ihtI· 
'ı:malinden ~le bahsolunuyordu. 

Eğer hakıkaten böyle bir dilşlln
.ce varsa bu müzakerelerin budut-
1annı biraz geniş tutmak ve bll
tiin Suriye meselesi ve cenubu şar-

1lct A:Cdeniz vaziyeti hakkında ya-
.kından alAkadar devletler ara
ınnda mO~terek ve umumt bir an
Ja,ma vücude getirmek faydıasız 
olmıyacağı kanaatindeyiz. 

F'ransaya İltica Akın Halini A/J, 

·. Fr•u• hudaduni Jltfca ec..ea lıpanyollardan 6ir grup 

mektedir. 

Fransada büyük mem
nuniyetle karşılandı 
Par.ıs, 7' (A.A.) - Fransız mat· 

buatı, Jngiltere ba§vekili Chamber
Jaln'io dlJn avam kamarasında yap 
tığı ooyanatı bUyUk oir alaka ile 
tnkıp "'tmcktedir.. Ga.ı:eteJer bu be
yaııatı sulhun muhafazası yolunda 
kat'f eö2Jer suretine tavsif ediyor
lar. 

Peht ParlSlOO. dıyor ki: 
(Clı \mberlaın bu güne kadar 

asla l>ı d~rece kati bır Jısan kul
lanıll UU§h. lngılız y rdırru hakk n· 
da alen(-n yapılan bu vaıd yalnız 
sebeoive~ verilmemi~ bır tcc11.vüv • c 
milteaıı k olmayıp Jıcr hangi bir 
tehlike hadisesine de §amildır. Bu. 
nun D"muısı çok genl§tir ki, ileride 
tnı;ıltero yam~ rnuhasamatın baş
langıcmcla değil bir harp tehlikesı 
ballrdı;::. ıında da Fransaımı > n nın 
da yer ı-lacaktır.) 

( ':>ouu 3 Uncil aayflld•) 

Satie Binası Hakkında 
, Hazırlanan Raporlar 
Vekalete Gönderildi 

Yakından alakadar devletlerden 
bahsederken bunların içinde birln
ef derecede kendimizi kasdettiğl
tnizi bilmem kJ flAveye hacet var 
tnıdır? Ti.lrkfye cenup hudutların
da Surlyenln komşusudur. Bu hu
öut, tabii addedilebilecek bir hu

SaJamanka, 1 (A.A.) - Umuıul 
kararglhm bir tebUğinde nasyoııa
Ji.tlerin Katalonya cephesinde mü-

Gerone cephesinde nasyonalist 
hattı Rloter'in sol sahilinden blrka~ 

him bir ilerleme yapbklarmı bildir- (Sonu 3 üncü sayfamızda) 

dut delildir: harl~ Ozerinde bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çizgiden ibarettir. Bundan dolayı- s B 

On gilndenberi Denizhnııktaki 
yolsuz muamelAtı tetkik etmek u. 
zere çalışmakta olan iktisat \'e Ma
liye mllfettigleri Satie binası hak· 
kındakl tetkiklerini bitirerek rapor
larını vekilete göndermişlerdir. Bu •dır kf Suriyede dost, kuv~et.li ve Vapuru oyup atıran-

mOstakll bir Arap devletının yer-

leşm!ş b•ıJunması bizim için bir M hk d 
kat daha ehemmJyet ve zaruret lar a eme e 
kesbedfJ'Or. Bu kadar eçık bir hu· 
ludun Meslnde açık kalblf dost 
bir mflletin ya,adığını görmek bize 
~aha ziyade memnuniyet telkin e
hr.. 

Tftrk vatanının emniyeti ba
•ımından Suriyeye böyle alAkadar 
blduğumur; gibi amdakl iktısadt 
iağlnnn ebemmfyetl de gözden 
kaçamaz. Ayni r;amanda, asırlarca 
Dtfüıterek bir kUltUr ve müşterek 
~fr bayat bağlarfyle Arap mflletfne 
~aklaş-, bulunuyoruz. ffte bOtun 
)u şeNitin bir araya gelmesi bizi 
~uriye meselesi fle, Surlyenln re
'6b. ıilkOn ve JstfklAle knvuşma-

HUıeyin Cahid YALÇIN 

~ l ID.cJ ..,ı.-ı 

.. 
Paşabahçe Onll.nde Oturan Asya 

Vapuru Nasıl Batırılmış ? 
Paşabahçe önünde maheuztın ı 

demirli bulunan (Alya) vapurunun 
demir ve bakır Jlıaımlan ll• maki
ne aksamını ve bul eeyayı caldı.k-
tan sc ra mezkilr &'emfyi deniz 
musluklannı kesmek 1UreUle batır· 
maktan suçlu olarak aandalcı Nu
ri, gemici Hasan, Hurdacı Şevket 
ve Kasınıpaşada kahveci AB Akyıl· 
dızm muhakemelerine dün Atırce· 1 
,.da J>ailanılmı§tı~ \ 

Bunlardan Hasan, 1 inci Jcra 
tarafından gemiye bekçi tayin olwı 
duğunu söylemek suretile arkadaş
lannı kandırmış ve Nurinin aanda
lına binerek müteaddit arkada§la
rile beraber gemiye gitmiştir. 

Bu suretle gemiyi piliin daire. 
Binde mükemmelen soymuşlardır. 

Yine bir gUn Hasan, Nurlnia 
aandah ile gemıye giderek (pu.ala) 

~<Sonu 3 Uac:ü M7fadal 

1' artık Nafıa \'e lktiaat VekAletleri 
arasında halledilip bir karara bağ 
lanacaktır. 

Bundan başka İngilterenin Hun
t.er flrmuına ihalesi yolsuz olarak 
yapılan 11 vapur hakkında şiklyet
te bulunan diğer vapur kumpanya. 
lan ml1meeslllerl ayrı ayn çağınla 
rak dfnlenmişlerdJr. Bankanın mu
~elitı etrafındaki tetJdkler henUz 
bitmemfşttr. Müfettişlerin en ehem· 
miyetll işlerini bu safha teşkil et
mektedir. ÇUnkU bu kısımda A vru-

p~dan ve dahilden yapılan bir çok 
milbayaatm evrakları Bıkı bir su
rette gözden geçirilecektir. Bundan 
başka Almanyada yapılan vapurlar 
hakkında mesaisine devam etmekte 
olan denli ticaret mildilrlilğilndekf 
komisyon simdıye kadar olan çalıı 
malanrıa devam etmektedir, 

Karadenizdeki Liman 
Nereye Yapılmalı? 

Zonguldak limanının görünUşll 
1\.aradenızde ) pılacak olan as DUnkU tC'plaııbda Limanlar ıı· 

ri limanın Ereğli \ eynhut Çatalağ mum mUdUrl1 Müfıt Necdet Deniz 
ıında )apılm sı etrafında bir kat"ar ıle İktisat v~ Nafıa Vekfiletlnde'l 
vermek tiz re evvelJd gün Dcnı. iki ecnebi liman nıiıteha sısı da btı• 
Ti ret M rl ünde t ı lanan kC'I· lunmuştur. 
mi~ on ı ·ne dun de devam et Şımdiye kadar yapılan muzake· 
miştir. (Sonu 3 üncü sayfada ı 

HER SAB A H 

Varlık /cinde Yokluk 
' 

Yurdun omıanfR.rını köklindeu 
baltalıyan (Çini soba) nın papuçıı 

adamakıllı dama. atılmış bulunuyor. 
BlıyUk şehirlerde aşağı yukım her 
müessese, her yuva komürle ısın· 

maya başladı. Her sene odun biraz 
daha rağbetten dilEıliyor, körnUr bi
raz daha revaç buluyor. 

Hele mt?mle1rnt mnhbuıa Tüı·k s.nt
rasiti ile ısınmasının kolaylığı, ucuz
luğu. anl~ıtldıktan sonra bu ye~i 
mtıcı maddeye memleket şümul bir 
rağbet baş göstctdi. J..Akin llk za-
.,anlarda gazetelerde aylarca all

ren lllnlann, dağıtılan bro9Urlerln 

belagatine rağmen iki eenedlr TUrk 
antrult.1 dlmrUd ankaya döndU, 
ismi var, cismi yok bir nesne halini 
aldı FAkiden bankaya gidilir, bede
li yatınlır, kömUr tesllm edllfrdi 
Şimdi TUrk antrasitı hulınak umu
mi harp senelerinde has cl<mck te
darik etmek kadar güçleşti. MUra
caat ettiğiniz kömUr deposundan 
Y.(lzde doksan: 

- Türk antrasit! ıok1 iltene· 

niz Alman koku gonderellm ! ceva· 
bını alıyorsunuz. 

Varlık içinde bu yokluğun illeti 
nedir'! Odun yakılmasını yasak e
den kanun muhakkak ki dört bef 
ış adamının, filan \'eya falan miles
scsenin kasalannı doldurmak içiıı 
çıkarılmış değildir. Ormanlarımızı 

kurtarmak mecburiyeti karşısında 
Türk vatandaşmm parasını koru• 
mak tZbran da vardır. TUrk antrıı· 
sitinin satışını filin müesseseye in· 
hisar ettirenler insan oğlunun hıırts 
olduğunu, kazandıkça kazanmak 
isli) eceğhıi d üşhnmediler mi? 

Yurdumda çıkan bir mala, ecııe· 
bt bir Ulkeden gelen mUmasilınin 
muvaffakiyetle rekabet etmesini 
benim aklım almıyor, alamıyor ve 
nihayet Türk ntandaşmın di~fnden 
tırnağından arttırdığı beş on lira d1L 
( Yağma Hasanın böreği ) halıne 
getirilmemelidir. Bu varlık içinde 
yokluğa blr An evvel nihayet ver· 
.mek zamanı gelmiş ve hattA. g~ 
milUr kanaatindeyiz. 

A. <Jemaleddla Su'Mojla 



ENVER-PAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Veai Sahahm Tarihi Tefrik .. : 65 

Vaziyet Çok Mühim 
Bir Devreye Girmişti 

Tramvay ve t'ii.· 
nel Şirketlerinin 
Devri 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin 
malzeme ve tesisatlarını devralan 
heyet çal1'mal&nna dün de Şişli 
deposunda devam etmiş ve depo 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Mk•m•t• po• derci 

tesisatı teslim alınmıştır. Evvelce de 
şirketin bl1ttin tesisatına kıymet ko
nulduğu için devir teslim muame
leleri süratle ilerlemektedir. Ruslar Şark Cephesinde Kuvvetli 

Değillerdi. Fakat Garp Cephesinde, 
BELEDİYEDE . 

Sankamıf ve Karsa(Cumarte· 
si, çarşamba, pazartesi) gUnlerl O• 

Jarak haftada a posta gelmekte, 
çarşamba postalarından ü~ cu
martesi puartesi postalarıııdan l
Jdşer gazete muntazaman çıkmak
t~ iken lkl aydanberi, çarşamba 
postalanııdan gt.zete ve lstanbul 
mürselatı çı.kınıyarak üç gün sonra 
gelen cumartesi }iOStalarından Çlk
makta ve cumartesi postasından da 

Hu e.d1 eler uzun zamandanberi Askerler Enver paşanm emriy-
paşanın fikrini i§gal et:ınelrte idi. O le yaptıklan bu işi büyük bir neşe 

hep şöyle diişilnüyordu: içinde başarıyorlardı. Bundan çok 
Ya günüu bırinde Ruslar ha- memnundular. Zira Kızıl Rusla • 

rekete ge<;erlerse.. rın haklarından geleceklere yardım 
tşt.e o gUn gelip çabnı§b. Paşa ediyorlardı. 

da buna karşı mukabH harekete İşte bu askerler gittikten sonra 
gec;meğe mecburdu. Yapacak işin Enver pa~anın karşısmdaki Kızıl 

btından başka bir şey olmadığı mu- Rusların da yavaş yavaş harekete 
bakkaktı. geçtiği ve paf,'&nın karargahına Uç 

E ver paea Kızıl Rusların gö- eaat mesafede bulunan bir köye 
rUndilğtl mevkie doğru bir mttfre!'e doğru ilerledikleri haberi geldi. 
gönderdi. Bu mtlfıw.e Abdra mmta· Bu haber çok mühimdi. Çünkü 
kasında bllytlk bir köyün yanmakta biri şark-tan, diğeri garptan yapı 
olduğunu gördü. Bu köy Ruslar ta- lan hareketler yavaş dahi olsa ü -
rafından yakıhmfb. c;flncü bir koldan ortadan doğru i-

Halk, coluk çocuk tarlalara dö- lerliyorıa~dı. 

kühnüş, büyük bir feryat, ve fiğan ============= 
köy cıemalarında akisler yapmışb. ı R A O y O 1 

Müfreze bu vaziyeti görünce ------------
Enver paşaya, ihtiyatlara haber ÇARŞAMBA • 8/t/939 

1"önderdiler. "12.30 Program, 12.35 TUrk mt1-
Bu haber üzerine Enver paşa zıgi- Pl, 13. Memleket saat ayarı, 

derhal yeni bir hareket yaptı. O ta. ajans, meteoroloji haberleri. 13.10.
rafa ihtiyatlardan göndermiş oldu- H. Riyaseti CUmhur Bandosu (şe": 
ğu askerlerle onları karşılamak ve t1ısan Künçer) 

önleme1 istiyordu. Bu tarafa gön 1 _ T(; ke-Eski dostlar (Marş) 
derdiği 25 kadar asker istediğin • 2 _ Maquis~ Güzelim; (vals). 
den daha fazla bir cesaret ve meha 3 _ Suppe- Viyanada sabah, 
retle emirleri h:ırfiyen tatb;k etti-

öğle üstü ve akşam. 
)er rovertür) 

Paşa mı:mnundu. Ru lar bu 
4 - Leoux-Flüt verobua için 

cepheden ilerJiyemiveceklerdi. Fa- fantazi. , 
kat şark eephe~i.. Enver paşanın 5 _ Verdi- Maskeli balo ope.a-
en ~ok ()mit ettiği bu rnıntakada da sındaıı potpuri. 
son gün'"rde bir har~ket vardı. 18.30 Program 

Paşa bu mıntakada-ki askeri va 18.35 Müzik (Keman 6010 Enver 

Aii Çetin Kayanın r:elecek olan gazeteler kezalik bir 
Teşekkürü sonraki pazartesi postasile birlikte 

İatanbul Tünel ve Tramvay şlr- t.omar halinde~ gazete birden çık
ketlerinin satın alınması dolayısiy- maktadır. 
le Vali ve Belediye reisi doktor Gariptir ki: Bu hal Sarıkamış 
Lutfi Kırdarın Nafia vekili Bay mUrsil8.tına inhisar ettirilmekte 
Ali Çetin Kayaya ~ektiği teşekkür dir. Evet, 60 kilometre daha lleri
telgrafına sayın vekilimiz ~u yolda mizdeki Kars eskisi gibi muntazam 
ceva b vermişlerdir: her üç postadan da gazetelerini al· 

"Güzel latanbulun amme biz - makta ve bizden Uç gtin evvel o
kumaktadırlar. metlerine ait mileueaelerinin aa-

bn abnmaaı dolayıaiyle latan'bul Keyfiyetin ınceJenip düzeltil-

halkını temailen izhar buyurduk- ;;~ ı:s ::~ı!:n mı:ı::u ö:::a~~ 
ları duygulara t-.ekkür edeı im. 

Saltanat idareainin bakımsız bı- mektupla bu aykırı durumu bildir
dik. Ne yazık ki: yerinde olan bu 

rakbiı güzel latanbulamuza bir müracaat ve ricamız cevabsız kal-
hizmette buluna'bilmİf İlem 'bu be· mış taahhur ve intizamsızlık devam 
nim için bir bahtiyarlıktır. Sev • edip durmakta bulunmuştur. 
iri ve aayırılarım.,, Kezalik P T T Sank f 

ALİ ÇETİN KAYA : · · • amış şe -
liğiııe vaki mUracaatlarımızda (1s-

Emln6nU h•nı ytkılıyor tanbul Kars çantalarını Erzincan 
Belediye tarafından, istimlak ve Sarıkamış postalarını trrabzon 

olunup yıkılması için müteahhitle· yolu ile göndermesinden, Sarıka-
re havale olunan Eminönü hanının mış tstanbul mUrsilitı üçer gün te-
yıkılması ıı~ine dün başlanmıştır. abhurla gelmektedir.) diye bildi-
Fakat müteahhitlerin yıkılan hanın riimiş fakat postanın süratına ariz 
etrafına çektiği tahta perdeyi mev olan saik ve sebebin giderilmesi i
cut nizamnameye uygun görmeyen çin gereken hassasiyet ve alaka 
Eminönü kaymakıa.mlığı inşaatı gösterilmemiştir. 

durdurmuştur. Tahta perde de- Bununla beraber iki ay evveline 
ğiştirildikten sonra yıkma işine kadar postaıanmız hep Trabzon yo-
devam olunacaktır. lu ile ve günü gününe muntaza. 

Fena mal aataınların man gelmekte iken son ariz olan 
cezalandınlma81 teahhura sebeb olarak deniz yolun 

ziveti dah:ı fvi tetkik maksadiyle de 
Gıda maddelerini sıhhat boza - dan gönderilmesinin gösterilmesi 

cak derecede tağşiş ve taklid e- de yerinde olmadığı kadar da tat-
Kapelman) d ı kk d l k k' min edici bir cevab değildir. b~smacılan'an üç tanesini bu işe ... t'man resitali: Enver Kapel- en er ha ın a yapı ac.a ta ı -

nıemur etti. man: batın şiddetlendirilmesi ve halkın Bu anormal vaziyet ve 3 gün. 
BaMDacılar çok kumu, burala- ı _ Langer- Seybold- Ninecik! sıhhati içm büyük b1r tehlike teşkil lük teahhur nereden doğarsa doğ-

n kal".f kanı, bilen adamlaı dan i lı (Landler) eden bu gibi esnafın süratle ceza- sun tezden giderilmesi icab etmek 
Bunlar bıızırlıklarını yap!.ılar '~ 2 _ D'ambrosio- küçük şark\ Jandırılm:ısı için Belediye kayma- tedir. İstediğimiz bir yenilik olma 

b d d ğ k k ym eski halin ve intizamın iadesi-kuş uçmıyaıı u iyar a u raşara (canzonett·) opus 6 amlıklaııcı emretmiştir. 
1 k -' rd ftrft k ·ı dir. Bugünkü zihniyet ve idarede ~· ışaca , yene e s nere ı er- 3 _ Lalo- tspanyol senfonisinin 

Jeyip gittiler. Andantesi. cevapsız bırakmak aldırmamak gi-
k E bi vaziyetler yüksek gayeleri ince-Tam Uç gün sonra te rar nver 4 _ Chopin- Milstein- Gece mli-

1 b·ı tecek mahiyettedir. paşanın yanına nlimen ge e ı en zigt (Noctume) do diez. 
bu basmacılar paşaya raporlarını minör. Üniversitelilerin Lütfen keyfiyetin P.T.T. ge-

veriyorlardı. 19. Kont13ma, 19.15 Türk milzıği seyahati neJ direktörliİğü nezdinde aydın-
- Ruslar prk cephesinde fimit (Fasıl heyeti: Sultaniyegih fash) Sömestr tatilinden istifade eden latılarak bu anormal vaziyetin 

edildiii libi kuvvetli değillerdir. 20. Ajans, meteoroloji haberleri. İstanbul Hukuk FakOltesi talebe - zden dUzeWmesinc yüksek delt· 
Fa.kat aarp cephesinde derhal ha- ziraat borsası (fiyat) 20.15 Tilrk )erinden 40 kişilik bir gurupun Av- Jetlerini rica ederim. SayğılarımJa. 
rekete geçmilJ 750 asker vardır. müziği: rupa seyahatine çıktığını yazmış . 8ankumt puan: Rağlp Şefik 

Bu sözler iyiydi. Muvafıkb... Okuyanlar: Mustafa Çağlar k r------------·1 
F k t taraftaki k · ı Safi ı...... tı · KUçU H•berler: a a paşanın o as erın - ye To.......,. Kafile bugünlerde Atinada bu-
nln yek6nu ufak bir müfreze lle 25 Çalanlar: Cevdet Çağlar, Re- Junmaktadır. Birkaç gün sonra * Harf inkilibı ve 15 inci yıl 
askerden mürekkepti. Yani qafı fik Fersan, Fahire Fenan. Earef şehrimize dönecektir. münasebetiyle tedavQle çıkarılan 
;rukan so .kişi kadardı. Kadri. Onlvareltedeld konferans posta pullannın tedavftJ müddeti 

Demek 80 ~ye mukabil 750 1 - Osman bey- Şetaraban pej- Dttn ııkşam saat 18 de Oniver- bitmiştir. 
kişi ••. Bu hab"!r ve bu vaziyet akıl· revi. site konfc.!rans salonunda Profesör *Bir milddettenberi soğuyan ve 
la;rı durduracak kadar feci idi. Fa- 2 - Tanburi t•- Jladei ~ Doktor Oberndorf er tarafından yağmurlu geçen havalar don kakat henilz hakikat olduğu mul"ak- Jat lçllshı. 

"lfipofis vtı9Uzviyetin baş guddesj" radenizde birdenbire fırtınaya ln-
Jcat delildi. 3 - Kizmı Us- Gam seni ter· kilap etmiştir. 

Paşa derhal bQ havadisin tah- ketmezse. mevzulu bir konferans verilmiştir. 
K kı * Maarif VekAleti bOtün mek-kiki f,.in mtlfrezeye posta gönder- • - Şemsettin Ziya- Ey O'once onferansta mera ı Tıb tale-

y D b ı · d b k d ti' f · teblere bir tamim göndererek er • df. lıfUfreze kJl-ısındaki kuvvetin açıl. e erın en aş a ave ı pro esör-
-T ı d b 1 t kek talebelerin katiyen saç uzat-"""nden -*ne arttıx...nm farkında 6 - Refik Fensan- Tanbur tak· er e u unmuş ur. 

... 
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'" •& mamaların• kız talebelerin de on-j4ff. illmi. Oberndorfer'in ~ok enteresan 
düle ve tuvalet yapmamalannı şid-T A'-'n c..J:..aft va.t•et u.n.arfvle 1 - Bimm Sen· GW olsuıı. olan bu konferansı salondakiler ta-

.._..., "il& _, l'.WJ.I ol detJe bildirmiştir. 
mMNze tamamtyJe arui:ve hlkbn- '1 - - .. .saz aemalsi rafından çok beğenflmiş Te allat- * Tatilden istifade ederek U-
cU. Ka!'flŞJ.Ddakilerin lmmldamam 

8 - Refik l'eraan- Rast tarkı· lanmıştır. ludağa çıkan İstanbul muallimle • 
na imkln Jok sibJJ'di. Yaktı dJıam atefin. rvv..,..,.~~w""'""'"""""""""'""'~ rinden bir kafile rşehrimfze dön-

Enver pqaya bu haber aelinee 9 - Ali Galip bey. Smlnak l&t- müşlerdir. 
bir taraftan ••Dit nefes aldı. Fakat Jg,. Her lahza aeııi görmek icln. * New - 1ork serıisf için ha-
diier taraftan endff•1• de daldı. ıo - Aziz efendio. Yeglh au Süt.-üler cemiyetinin zırlanan tiftik ve yapafı yünleri . ç•-ka bu askerlerin oradaki da- Mmalsl. T 
'"' il t 1 b yola çıkanlmıştır. 7anması nJhayet birkao gflnllk me. 21. Memleket saat ayan, 21. Konut yt lk op an Si * Bu yılın Matbuat balosu 18 

•le olabilirdi. Onlann cephane, • ma (Mbıah aatı) 21.20, FAsham, Stltçttler cemiyeti senelik top - mart Cumartesi akşamı Maksim sa-
sak nziyetlerinf temin etmek me- tahvtl&t, kambiyo- nukut bonıası Jantımıı dün yaınnıştır. Toplantı- lonunda verilecektir.· 
1eleet ftl'dı. Bunlar ~n elde mev (fiyat) 21.80 'l'emd (Bir vab) da seçen 1erıe yapılan faaliyet ra- * Dün yapılacak olan bsap-
eut ukerlerl •• ata •la l'lnder - Yaautt Bkıaa Betlt. porla.rı okunarak dinlenmJt ve bf- lar cemiyetinin yıUık kongresi ek-
mek Mmmdl. Ba takdirde tendi Bayllyeu: Keeet Berkllren, Wıare mftnhaJ idra.re heyeti bala- serfyet buJunmacfıtı ~in a1JD 14 
'NSfJetl d~ mltkllltteoektl. 12. Müzik (k11çtlk orı.tı.18f: Ne- rmın yerlerine se~fm 7apılmak 1- ane tehir ecUJmfştfr. 

Her ne ohlna ..... ini eepJae)'f tip Aıbı> sere umum! heyetin brariyle aat * Ekseriyetin bulmıamamam 
tüviye etmek ._ ,............ eep 1 - 2'Jelaıw. Der lchafzmela 11 de reylerin kabul8ne bafl&llDUf sebebiyle mOstaldJ nuamlar top • 
•uelertnl llnderaü leap ...,_. ter, operethıfn valileri. ve ••t 14 e kadar devam etmfttir. lantısı dtln yapıl"'memlfbr. lkfn-
fa. l-ltpta-Vfyanada Dkb&har. Jıluanen mlddeUn hulallnde cf toplantı aelecek salı &'Cini saat 

Buraya atnderHa ..mı. Al- 1 - Llncke- Danlma: (tantul) andık allbdarlann buzurlyle a- ıs de yapılacaktır. 
lüa llfmarak yola flktılar. Çin ' - Ltack&- Kapıl (Serenad) tılmıt ve re)'ler tasnit olunmuttur. ı ~---~-!'!!'B!!!!!!!l!!ll!911!_!!!!1!!_• 
U 1a111arntda bol eep•ane, bol )'f- IS - Llnck. OUmplJatlarda Neticede 1e17ar atltçfl lluatata dız, asıl Azalıldara ve yedek lza-
r-eu ftrCb. l'akat kendi lfllhla- Olara> Zeki Çeniıts, dftkklncı AH Cemal hklara da se17ar aatça lsman Uy-
n t1e bndfterfnt korayaeak ftlf- 8 - Kalmann-Kontu Jılarfoe o- Altmtqeı, •nar ı~tl Mutafa sal, seyyar ıatçu laman Gönaı. 
,.. d•l'Jler& peretfnt1ea potpuri. Gtlra:tm, aut mtıstahslll Mehmet seyyar sfttçtl İbrahim Os Çetin; eey 

D6rt kiti U ldflye alt )'fyecelr f - Jolwm Stra-.. 1-~ Enar, aeyyar aatçtl Mustafa Ka- yar sOtçU AbduJlah GOrsoy, ıeyyar 
•• cephane7J um st&lrfldı • ..(Yala).. ~ı~ alt -..HıhaiJi Said~- satçu Omer Gençe7 ıeçilıniflerdir. 

Et Tacirlerinin 
İdaiaları Tetkik 
Ediliyor 

lstanbul toptan et taciı-leri An
karaya bir heyet gönd~rerek bele· 
diye t:;lrafından konulan toptan et 
fiatlarınm mevsimin kış olınası ve 
canlı hayvan fiatlarmm yttkselmesi 
dolayısile kurtarmadığın, kendile
rinin bu vaziyette mtıtemadiyen ze. 
rara $adıklannı, devlet ziraat kıı
rumunun mutavassıt rolünün kendi 
sermayeleri için bir zarar teşkil et· 
tiği hakkındaki iddialarını tktisat 
ve Ziraat Veki&letlerine anlattıklan
nı yazmıştık. 

Toptan et tacirlerinin hakikaten 
zarar edip etmediklerinin vebu gün· 

kil şerait altında iş yapamadıklarını 
alakadarlar mUbalaga ile kargllmak 
tadırlar. Devlet ziraat kurumu gün
de 500 hayvan keserek tstanbulun 
latihllk ettiği et miktarının ancak 
1/4 karşılamaktadır. Binaenaleyh 
İstanbul et istihlikinin 4/3 bugün 
gene serbest i§ yapanların elinde
dir, 

· Bunların zarar yaptıklan iddia-
8Ula gelince emniyet edilen menba
lardan öğrendiğiıİıme göre toptan 
et tacirleri mezJ>a,hada toptan ~ 
fiatJarın& konulan narhtan daha 

yüksek fiyatlarla et satmıaktadır -
Jar. 

Devlet ziraat kurumu müayyen 
narh üzerinden sattığı etleri ancak 1 
tstanbulun bir miktar kasaplarnuı 
verebilmektedir. 

Kurumdan et alamıyau diğ.,r 
kasaplar yüksek fiatlarla tüccar
dan et almağa mecbur oluyorlar. 
Bu vaziyete düşenler, bilhassa 8e'"· 

mayeleri az olan ve veresiye iş yacı
mak mecburiyetindeki kasaplar ol
duğu söylenmektedir. 

~~ DENİZLER.DE ·· 
~ ; ~ . . ~ .. .-

Batan vapurlar 
Bir ay e\ \el Karadenizde çıkan 

büyük karayel fırtınasında Ereğli 
limanında karaya oturan vapur
lardan Kaplan ve Galatanın aldık
Jan yaraJ~r çok mOhim olduğun
dan bunların kurt:ırma fşJeri dur
muştur. Kış me\•simi münasebe • 
tiyle havaların fazla fırtınalı olma
sı yüzünd~n vapurların kurtarılma· 
sına y.azın Laşl.anacaktır. 

POLİTiKA! 
Rus • Macar müna

sebetleri 
Son günlerde Rus ft llacar ve 

billhara bir çok Avrupa ajaıısları
nm verdiği malOmat • bazı tefsir
ler, Sovyet RW1Ya ile Macaristan 
arasında diplomatik mUııasebetlenn 
inkıta~ ugradığını gösterdi. 

F.sae itibarile 2 ağustos 1914 de 
inkıtaa uğnyan ve harbin nihaye
tinde, Macaristanda vukua gelen 
komUııist ihtilAli sırasında yeniden 
teessill eden Macar-Rus mBnase
betlerl resmi olarak ancak 6 şubat 
1934 de kuvvetlenıni§ ve o vakıtki 
Hariciye nazırı M. Kanya,.ya bu ha
reketi icraya bazı imiller aebep ol
muştu. Bunların başında, Maca.ris· 
tanın azası bulunduğu Milletler ~
miyctine Rusyanın girmek üzere 
olması, Rusyada oldukça fazla mik 
tarda Macar harp esirlerinin bulun
ması ve ticari münasebetlerin tera
yüdti gibi Amiller bulunmakta idi. 

Zaten Macaristan, Rusyan1n 
Romanya üzerinden bazı araziye 
ml\t.eallik talepler dermeyan edece
ğini tahmin ederek, Sovyet Jıtlk1l. 
metile teşriki mesaiyi bile ctiİ§lin 

milş, fakat bundan netice ~lt
mamı§tı. 

Merkezi Avrupa memleketleri 
arasında tatmin edilmemif devlet
ler arasına sokulan ve tamamite 
Revizyoırlet bir Blyaset takip edao. 
Macaristan, son ll8IDIDlarCak.I si
yasi vaziyeti dolayısil•, Berin ve 
Roma mihverine yaklquilq onla· 
rm komintern'tt lral'fll yaptık)an 
pakta da girmeğe mecbur elaca.kL. 
Ve nitekim de bu yolda barekete 
geçti. 

Fakat, Macaristan bu pallıtm ye
gine Amili değildir. Zaten Mr akit, 
beynelmilel sahada da olsa •uha!t
kak Akitlerin mevcwtiyetlnt tazam
mun eder. Bu aebepten Japonya, 
Almanya ve ltaıya ve aynca Man· 
çukoya karşı hiç bir ses çı:karmarlt
ğı halde, Macaristanm w pakta 
duhul, iki memleket ara~nıdaki 
münasebetlerin lnkıtamı mucip oJ· 
muştur. Yalnız, Macar hllldUıaetillin 
antikomintem pakta iftiralll dola
yısile Sovyet Rusyanı.o diplomatik 
mitnaseb .. tJerini kat için onbec:ı O' n 
beklemesi şayanı ~k•t bir i
yet ar.zeder. 

Filiyat 88.hasmda bu kat'ı 1Dlt· 
nasebat keyfiyeti, her ild meınJe. 
kettelri mütekabil elçllikleriıı kalch. 
nlmas1 gibi bir netice tevlit etmtş. 
tir. Fakat bu münasebetlerin ted-

D •• f k ·ı virl, başka memleketlerdeki Macar aruşşa a aya verı en j ve Rus elçileri tarafından temın 
kurbanlar ' edil:neleri de mümkün olabileeektır. 

Oğlu ölU Turhan namına a11n9- Aynca Macar hlikfmıetl komi11· 
si bayan Memduha Keterll tarafın- tern alt:yhindeld bu pakta giıırıeı:n
dan. Annesi öJU Ayşe namına kızı ı · ııin Ru.ayaya karrlı bir hanmet of. 
bayan Şerife tararmdan. Olb babası mavıp ııcırf komünist entern .~,·o. 
namına inhisarlar milfeltiıJj Fatin nali'ne karp olduğunu ve bu teş'e1r. 
Nerin tarafından. ölil bayu Esn•a .külün de Sovyet hli-"metiııden ay• 
namma Şiellde F.czacı bay Asın. ta- rı bulunduğu kanaatini"'1.r etmiş• 
rafından. Rumelilıisarlı merh:mı Ur. 

Alieddin bey namına damadt bay 
Avni tarafından. Kini bfrinct ti
caret mahkemesi hAkimf tmnaQ 

Hakkı namına getirilen. Merhum 
doktor Miralay Ho.aan Tevfik bey 
namına ailesi tarafından. Merhum 
Ziya Molla namına getirileıı. Anla· 

vutköytınde Dere sokak No. 1 de 
Hafız Hanım tarafından. Gireson 
Ağır ceza mahkemesi reisi KA.zım 
Tokmak tarafıtıdan. gönderilen 30 
ve Temyiz mahkemesi. azasından 
H. Tuna tarafından gönderilen 25 
lira, ki cem'an 55 lira ile alman ~ 
adet. 

Kefeli zade Hacı Yusuf tarafm

dan, Kefeli zade llaCD Sabri tarafın 
dan, Bayan Fatma tttnıfmdan, Tem 

Zat~n Rus ve .Macar .mOnasebet
leri son zamanlarda fillyat aaJıa. 
sında da 90k zay41anuetı. tJd mem
leket arasındaJa iktisadi ve lrllttl· 
rel mUnasebetler hemen hemen aı· 
fıra inmişti. 

Macaristanın Rusya ile olu ha
rici ticareti hakkındaki i8tatistfkl,.,r 
Sovyet Ruayaiıın sorulan bir evvel 
mevkii tutnıakta olduğunu g&rter
mektedir. 1937 rakamJarma göre 
lthalit miktarı %0.2 ve ihracat ise 
"2,1 dir. 

Htulsa olarak btı aiyul Wdjse 
Jılacarfstanda ve ııattm diğer AIQt
lerinde eimdillk fazla bir heyecma 
11Y&ndırnıanuf ve M. UtvinOY'mı baı 
tebli8fnfn umumt mahiyette • ih
tar teekfl ettiif fikri ileri .UrlUıntlı. 
tur. )'iz m.ahJremeat azasından Cevad 

Göçit tarafından. Meyve halinde _ Pr. 8etacl ~ 

rl1 No. Şebabettin tarafından. ile- ,---------..-~ 
S1lDJardan bay tbrahim tarafından. TAK v ı M 
Kezuıalardaa Bay Ge111a1 Zekeriya ......... ~ ........ , ...,_ 

tarafından. tamfnt verml;tea bıof 8 Şahat 193' Çarpm .. 
at tarafmdaa. 

Darttaatab dlrekUirlQjtlndeı: 
tetekklr ohmuycr. 

--.. ..... 
Te19kkür 

06stabibf JUfat Ahmet GGzLerlı. 
alleıd Bayan Adalet valltasf71e 
•J"&fım fota bana yardım ta balu • 
nan Bay ve Ba7anlann ~leafne 
acık tetekklrlerimi pzetenfs Yt 

11tasl7Je sunar Te fhtframlanmı tak 
dimedmm. 

-
Hlerl ı JI Zal•I••• 1357 
..... 2' ... ıca-°" 

-
"-• 93 -.,.... ...... 7,l:t 

-
Otı. 1 12,21 - ...... 1 u.u 
..... , n,sa - Yata& ı ıt.M 

!mdlrr 5,tt 



-.• , .•. x. 
~8 Ş~UBA~T •::.,"· .;................_--~::::;ı-:S~ur:·ıye:de~Y:ent"i l.:is;:ta:n bul Şehir 

... . ' 

·-· - _...,.._ -- ---- --- -

' - e·ır Arap Feshedilmeli 
H··k" t ·ıerin F ran o u ume çı . Hükômeti mi ? 

M~d~lisi ~:~ar:::~0~::akcııar 
mı ır Adliyeye Verildi 

Sokoııl V nkum gaz kumpanya

B. laA kayd iışart T eslım (B .. taraf• l inci .. yfad•l J . • _. • sı gayesi lle yakından aH\kadar ol-

l istiyor maga sevketmektedir. 

Olma arlDI Suri~ ey~- karşı ta~ıamlle dost, 
hali ve s mııni t m nnılerdcn ba~ka 

___ ___,_....... tSP.ANYADA VAZiYJ!."r bir ~Y be ~enıediğimizi temine JD. 

yfanuzda'l ' p...-oıgnan, 7 (A.A.) - .ıspan· zum olm dığı zaıınındayım Biz (B&flarafı 1 ııncı sa __ ,c+, .... r 
kilometre öteye kadar vanıu':i-: , ınahafıli, cUınhunyetçl hUkfıın~ kendim z ha mane emeller be le-
eo.aıu·ı mın .. -,.asında da bat bu n.e ye dan Utirah-ındanbcrl sı- mediğ'miz gibı, Suriyenin başka 
~ ~ .. _~:.. Ur. tspanya d w• ı 
nn. sagw sahi inı takip ctınekwv.u· · ıamanıen egışmış tarafla.dm da bir tecavüze maruz 

'Wl'O yast bavıı.nın d 
HUDUDU GEÇEN ASKERL~ - nu kabul etmektedir. olmama ına ve kendi milll hu ut-

Cerbere, 7 A..A.) - Takriben old~ı kimseler, cümhunyetçi ts· !arı dahilinde kendi yük ek mu· 

BeklZ. b"ın muharip Port.bou'dan. g.e· merkezt mıntakanın mu· kadderatma do ı u ilerlemek Uzcrc 
pa.DY nın ed · 1 b.l çerek Fransız topraklanıtb gıroıış- kavem tinin devam edip ~ye- mhat ve cı lıe urette ça n ı -

tir. Figu ras'tan abile d 0 ru çekil- cei!inı u le yan gormektcdirlcr. m iı e d ' lİ t verm k-
mektc olan kıtaatın da gelınesı ~- a:r ne pahaP na <.lursa olsun rol!· teyiz. 
lenıyor. Son alınan haberlere gor knvemeti iltizam eden bazı zeva • Surı~ ede iktı ıdı, siy ı bir he
J ·ster Modesto kıtaatı mul avenıete 

600 
gunlerde Fraı ya ~t'ca edtmil~ g onyn ıddia md da d ğ"li . Su. 

devam etmektedir. ~c:yuz kadar 1 rdir. Anıcle fırkaları zımam ar a- rhrede bu •ıln ıç n Ii'ran ız ve F lis-
·kamyon hududu geçmiştir. r~ ile askeri mahafılin istıkametJ..:- ti;ı mun:> ebetil •, İngiliz nüfuzu-

YF~i iLTICAl.AU rinl dcğıct:irınış oldukları muhak nun m \ udiyctini 'nk r etmek te 

L tour de Cnroll, 7 (AA.) -. rcali t hır gör ten uzakJa m k o-
kaktır. n •• "K 

Puigeerda mıntn.kasının tahlı)c3ı (,f10N RERART DöNulv lur. Fakat bu reali t gôrllş ile Ak-
yava ym aş de,•am edıyor. Kadı~- Hendaye, 7 (AA.) - Burgo5- denizın cenubu şarki ha valisi hak· 
lar ve <:oculdar biraz istirahat ettı- dan gelen B. Loon Bcrard bu sabah kında e lı bır hal ç re i bulmak 
rildıkt n ve kadınlar doyurulduk budunu geçerek ~aint Jean-de-Luza dusilnüldüğil ır da Turkiyenin 
tan sonra sahile sevkedilmi§lerdır. hareket etı~tir. Su;i,•e ıle ya.kından ve yerinde 
lkiyUz milisin silahlan alınmış v~ GENERAi, ....ı A .. 'CON'l bağlılı • ı da ihmal edilmemek iktı-
bin bcşyliz yaralı da haStana-ıe nr - T \.L't~Bt z edf'r. 
balan ile Lhia'dnn gt.çmi tir. Bu Lor.<.J"a, 7 (A A.) lngıl~ere Fran~ ile aıamızda son aktedi-
yarahlann bir çokları gangren~icii.r. bUkiuncUnin tspanyada harbe nıha· len itilaf bize Hataym ve Suriye-
Livia ve Puigcerda'da daha ıkı bın . t vennek unkanı hakkında ma- niıı emniyt.;.i bakımından bazı \'a-

• ..ı • .;.,ndar } e d'l d··ı "f yaralı vardır. Ui.ç kalma\Ub... . 1 ICınat istihsal etmek maksa ı _e u c zifcler tahmil etm' tir. Bu vazı e-
bu yaralılar orada tedavi e< lemı· d,Alba nezdinde yapmış old~~ le !eri kabul edi imiz de açık surette 
yor. şebbUs dolayısile J .ondradakı ii'raıı go ter·r ki Türkiye uriyenin emnl-

Bu sabay saat yarımda~ itıbaız kistler mahafili, General Franco- , eti mevzuubahs olduğu zaman li-
ren İspanyol topçusu da rans · ınhuriyetçl lotaatın kayıd ve kayd kalamamak mecburiyetin-

:ı.. .. ala.ınışttr nun cu . . . 
hududun& gelmeğe ~ şartsız olarak tealim ~~~ ıt· dııdir. 
Kamyonlarla da aslu~rler gelmekt-e· temekte ve yalnız cinnı ef al ırtikııp Biz kendi hudutlarımı?. dahilin· 
<lir. Bunların si.Wıları aiındıkW~ etmiş olanlar hakkında ~kibat icra de olduğ ı kadar bilhassa böyle ta
sonra buradan Uç kilometre i~rdr etmeöl vadetmekte oldugunu beyan bii bir hudut ile arrılmamış bulun-
bulunan kamplımı. gönderilınışler ediyorlar. duğumuz kom~u \'e dost milletler &· 

dir YE.~t BtR BOMBARDIMAN rasında da istikraı· ve sül<Onun h0-
.,._ ,: ... 8AYA "~TAYYARELER 1 ta li • · · . te. B ..rı k" "'~ u·u-• 1)ç motörJü beş yyare, man küm qfirm<· mı ı nz. Utiun u 

Toulouae, '1 (AA.) - Franstz .Al; anta, 7 (A.A.) - Oç mo- Suriye herhangi bir ecnebi istilisı-
topraklarma inmekte olan lspanyol törlil beş tayyare, limanı bombardı· na kar ı kendisini müessir surette 
ta"'"'-ıeri Toutouse ve Francaz:ıl th d daki · ı k k d t ki n-- 1;. man etmiştir.An rope a ın müdafaa edebi ece a ar eş · 
tayyare meydanıannd• toplanma Ftansız r.oınorkörüne isabet vaki Jatlı, müttehit ve kuvvetli olsa idi 
tadırlar.BuıılanD mürettebatı kamp \'e motöriin kaptanı kaybolmuetur. böyle llUlkadarlar arasında mUşte
lara gönt:lertleCekdr· rek bir emniyet te isi meselesi akla -------------........ ~--~----~ 

Çember/ay n 'ın 
Son Nutku 

B tı 1 ınd aarada) 

Figaro tC>yle yazıyor: 
(Chamberlain'in avam kamanı.· 

dald kat'i beyanatı Fransız ha· 
~- .......... aowıet'nlıı mebusat' 
ncıye ___.. . ..,;:; 
meclisinde 26 kflnunusaıııde yap~ı 
beyanatı tamaml!ıuıaktadır. Fıan· 
sa ve tngilterenin karşılıklı taa~hUt 
1 - b""t•· dun" va önünde tesbıt '!· en u un .; ı.J 'J 
dilmiş bulunuyor. Hiçbir tere ... u e 
ve şüpheye mahal bırakmıyacak o
lan böyle bir hattı hareket sulh da· 
\'a::Jma hizmet etmekten hali lcala 

maz.) . ,. 
Matin g~tcsi, Chamberlaın ın 

bu beyanatının fevl.-.lide mühim 
olduğunu hususiyle ki, Franm-İtal· 
yan gerginliğinin ba§mdanberl tn· 
gilterenin tik defa olarak vaziyet 

llldığmı )'UIJOI'. . 
Populaire ıueteaa de f()yle di· 

Balkan Matbuatı 
Kongresi 

Ankrıra 7 - Bukıcşthc topla
nacak olan Balkan Matbuat kong
re ine işt!rak edecek Tiirk he""etı 
şu zevattan mürckkebtir: 

Yunu:ı Nadi, Falih Rıfkı Ata), 
Jlli cy"n c.,bid Y.alçın, Re ad Tu
ri, .l\Iurnffak ı ı1emenci oğlu. 

Berlin: 7 (A. A.) - 35 000 toıı 
luk ilk Alman zırhlı~ı bu ayııı 14 
ünde B. Hitler h·ı ır olduğu hald 
ele ·ze ind ıilecektir. İkinci~i de 
i mal edilmiş gibidir ve ihtimal Y• z 

<ılnngıcında irnfrile ektır. Bu 
.k. cilzilt.ımın servi e gir ceği ta 
1 1 h' t "h ohrn l 940 ni anında ızme e 
~Iınmak üzere şimdiden gönüllü 

toplanmaktadır. . . 
OçüncD bir hattı harb gemısı 

in inşası da mutasavverdir, fakat 
n 1~ d v ·ı tonajının ne olacağı ma um egı 

dir. 
Tayinler 

yor: 
(Arbt 'biç fiııibe lcalmaDllfbr· Ankara 7 - ){aarlf Yeki.Jeti 

Bundan l>Gyte l'ı•we4a hiçbir fent Almanyadeki talebe müfett!ti Re
tngilterenin l'..-,a brla hatta p4ı merkeze ,afırat'&k yenne ve
lıarebt:tMea tıllM ..._ w yeal Jcllet kalem mahsoıı nrttdfh11 Niha· 
bir tw'h41t ..,. 11 ı11ı balda p. 41 t.ayin etmif, kalem mablua mn
teremes. Qaı had+ fimdlden her dflı'IOfUno de Gazi Terbiye Enstf-
kese cevap wwwwlftla., tasfl mlldflr muaviDleıtnden hma-

.t,.....AM fi Hak~ Ulodaf getirtlmiftfr. 
~·-Vqingtolı. 7 (,A.A.' - Amerl· ÇINE !STIK~ 

ka efkln umumiyell tngills bafVe- Londra: 7 (A. A.) - Şekiai 
kili Cbantberlaba'm avam kamara· Ajansı ıbfldiriyor: 
sındald beyuatmı memnuniyetle İngiliz hükOmetınin Çine ikin· 
kat'lllamıltır. el bit' ilcrazda bulunmak ta!llaVVU • 

ŞuraalDl da kaydetmek Ji.zımdl.f runda olduğu bildiriliyor. 
ki, Amerika eenatoeu ontu enc1· . eret[Ameriıcaııarın: 
meni, RooBeVelt'in beyanatım ciddi --ıtOOZeveıı:m ~ zihninde yer et
itirazlarda bulunmaksızın kabul et- om eksenyetini~ Fr ft ....... 

·~: __ , __ da -:..+;.. Eğer fngiltere ve aD<Mr.UA&• 
mişti. Esasen ıunu.uu tayy~ uuı;ı-- • 'kanın men-
lerin satış şekline alt olup mesele- kuvvetli oın:ıalan Ame~ 1 tın tay· 
nin esasına taalllık etmiyordu. faati icabı ıse bud i~aıı~::malarru1 

·bı d Amerl yarecllik sahasın a 
Roozevelt'in telc:i e, · k te bittabi yine onu:ı 

. d'd 'C'.......... tngil· tesri etme 
kanın daha şım ı en :ı: "-..--, nf tı iktiza.Sıdır 
tere veya diğer Iıerhangı devletle me aa BER~E 
ittifak veya mukaveleler akdettiğğl Be lin 7 (A.A.) _ Siyasi ma-
d" rtad kaldırma a r • uşllncesin.t o an . hafi!, B. Chamberlain'in avam kar 
matuf bulunuyordu. salihiyettar marasmdald beyanabmn yeni bir 
mahafilde ehemmiyetle kaydolun· neyi ihtiva etmemekte yalnız Fran· 
tiuğuna göre, bundan böyle Amerl· eaya teminat vermekte QJ!\uiu mil· 
ka ön hatlarmm Fransa ve tngilt'!· taıeasmdaırlar, 
rede bulundup mefhumu prek • 

ge1mezdi Fakat bugünkü mnvak-
knt ve kaı·ışık vaziyet dolayı

sile mfişt.!rek blı- anlaşmanın en 
hayırlı bir yol ohlcağında ~ophe 

edilemez. 
Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Londrada 
Filistin 
Kongresi 

L d a · 7 (A. A.) YU\ ıırlak 
ma a konferansı, bu ab h açılmı -
tır. Hakıkat halde iki konfernn 
açılmıştll': Bir taraftan İngiltere 
ile Arnb memleketleri arasında, 
diğer tarRftan İngiltere ile Yahudi 
memleketleri arasında. 

B. Chnmberlaiıı, hit11be~iııde 
ezcumle coy1e den1iştir: 

- Şimdiki mü,külita akilane 
bir hal çaresi bulmak için bizimle 
me.c;ai birli~! yapmak JOtfunda bu
lunan memleketler murahhasl:ırı
nı selAmlarım. MUzakereler, tam, 
serbegt ve açık olacaktır. İngilte
re, Filistinde sulhun süratle teessüs 
etmesini arzu H te&Stıs edeceğini 
llmid etmektedir. 

Ha lihazırdakl vaziyetin şenlyet
leriuj nazarı itibara alahm, bütün 
w.ktJmızı esash hadiselere tevcih 
ve mütekabil noktai nazarları tak
dir etmeğe gayret edeHm. 

Mısır heyetinin ,eti Prens Ab· 
dillmuin. Başvekile cevab vererek 
FiJistinde emniyetin teessüs edece
ğini ve muallak meselelerin dosta
ne bir surette lıallolunacağını Q -

mid etm kte olduğunu beyan et
mi tir. 
HiNDLiLER VE ARAB DAVASI 

Londra: 7 (A. A.) - Royter A· 
jan~ı bildiriyor: 

Hindi tan müslilmanlarmın Fi
listin konferansına gösterdikleri a
Hika bütün liindi tanda tezahü • 
ratlar ll ılmn mı intaç etmiştir. 
Bu mitingler Hind rnfl 1 man cemi
yetinin bııskanı B. Jima'h tarafın
dan idar edilmiştir. Müstemleke 
nazırı B. l\Iakdonatd'a Hindlile
rin Arab dam ına sempetflerini 
gösteren binlel'ce telgraf çekilmiş-

*' 

(Batla:rafı 1 mC'İ aayfne,4a l 

ğa imkan yoktur. Bu mühim me&J 
leyi de böyle dar bir zamana sıkış
tırarak tasdikle iktüa edersek bi
zim bulunmamıza ne 11.\zum vnrdır 
Bcledi)eyc b1.:.· masarif menbaı ol
maktan vaz geçerek dağılalım.) 

Ve o celsede bUtçe üstUnkör!.l 
bir okunarak tasdik olunmuatu. 

Niza.metti.o Nn7Jf ( luharrir) 
- Suıistimal rnr mıdır, ~ok 

mudt? Bur.u ben bılmıyorum. 1'.!ğt:r 
suıistimal ve m s'ulleri varsa bun
dnn hepımlı bütün ehir m 'uldur 
fademki suüstimal \•nrdı, efkarı u

mumiye gazetelrimiz neden o ?a
wnn sui timal yapıld ğı esnada ne~ 
riyat yaparak ışc mani olm 1

L 

Hem daha suiistim 1 denilC'n eyleı 

tahakkuk etmemı tır. 

1ş ba§ında bulunmasını, mUstaktm 
haı eket etmelerini isteriz. 

Kasımımşada Doğru iş deposu 
sahibi tbrahlm Tugut: 

- Suçu tebeyyiın etmiş olanlar
la ış görmemişlerin \•azife baf;ında 
bulunmasını istemeyız. 

l\Mımpaşada odun <leıt0 u sa-
hlı•lerlnden Muiz: 

- Ben şahsan b r sey soylemek 
ı t n ı \ n
lı yapan kimsclcrın ış ba~ında bu· 
luııması dogru dcJıidir. 

B r. Ycnı ~ bah'ı a ık hareke· 
tın en dolayı tebrik eclerim. Ameri
kad cıddi mc eleler uzerinde çalı 

n, h Ikın fıkrmı alaıı ve il m eden 
c e er \ nrdır. 

Rı ar mUessese ı \ ıtanda lam 
pek çok ısteklerini yeı ınc gclinni~· 
tir Am ·rıkndn \ e Fr a azet"· 
leı çbkl rı anketleı l bir çok ) ol 
uzlul~lan düzeltnuşlerdir. Şehrr 

Var mıdır? Eğer h lnkaten 'ar
sa buna müsaade ettiğimiz ıçın he 
pimize, bütUn şehre yazıktır. 

Bny Rnhml ._\llmn ( Galnta.b me.elisi ve dain1i ene umenın ı ba· 
Ceıı)o ı0ı,unl:ısı ~ ı?i i) ınch knlıp kalmamasını bır ıne 

- Yem şehir meclisı tesekkul l Y pamk orta~a alnı lı \e ne-
edıyor. Yeni \'e miihim işler görece· ticeye göre hareket etmelidir. 
ğiz diye sevhımiştik. Fakat h1.:nliz l"emi~te 8:2286 numaralı ham 
müsbct ve esaslı bir fanlıvet gore- mal Ahmet: 
mcdik. Şehir pahalıdır, tozludur, - Bay ben bö)ll' bü) uk ışler~ 
çamurludur, esnaf derdlidir, halk karışmam. Lakin herkes i ) apnn 
şikayetcidir, belediye meclisi azası adamın iş başındn olmasını \St"r. 
§ehrin her s"rntini karış knn gez- Görüyorsunuz. lıC'rkcs ookn.kt a 
meh, temsil ettığl muhitin halkımrı .:ı.bdcs. b.:ız•ı;oı. Bul'ada hcl.1 yo!< 
ihtiyacını ve dilekleıini tesbit etme- degıl. ' " I..akin E\•kaf icara \'er
lidir. Acaba şehir meclisinin hangı miş. ~O para ve 60 para :ılıyorlar. 
muhterem azası bu lazimeyı ifa e Herk••s ı.n ası uzak olduğu ve paı a 

diyur! Mesela ben kendi hesabıma m \ 1 • 1 j.,; ı · 
6 senedır, tek azanın gelip bi7.ıere bozu)'·ır. Polis yakalayıp ceza ah· 
bir şey sorduğunu görmedim. yor. 1~ yapamıyanlann yeı ınc hiz 

K881mpaşada Tabakhane sokal\ met ~·t eeklerin gelmesini isteriz. 
S numaralı e\de se~')·ar tathct Alt- Seliimct ott>Jind~ yatan Gf'mlik 
dullab: Çamurlar mahallf'si ·o. G.~ de otu-

-:- Kasımpaşa kurulduğundan- rnn tfü·c11r ha) Hasan llo~gör: 
beri bir dere üstünü kapatmaktan - Niçin ac:ıkta abdest l~zdu
başka biç bir ış yapmıyan yüzlerce ğumu ~oruyorsunuz. Ne yapayını. 
esnafın ihtiyacını karşılıyacak hır Burası Yemiş. Kalabalık çok. Mer
tek heli vlicude getirmiyen ve la· ke7J \'fı~yette bir hala yok. 
kin tUrlil türJil suii.ı:ıtirnalle.dni ga Ş~luin temizlik ve \'atandaşın 
zetelerde okuduğumuz bir şehir Jerdkriıt. uğraşmıyan kimselerin 
meclisi \'e de.imı encümenin it ba- ~erln.a l:ğraşacakların gelmesini is· 
ımda kalmasını nasıl isterim. Asit ! terinı., O zaman bu koku \'c sokak-
n benim gibi hiç kimse istemu. ta ab<ltıs;t bozan kalmaz. 

t>':: 
Kwmnpa adJ4 Yenl.,ehJr cacı&,. 

sinde Umumi Maskfrat ,.~ tüfün ha.
ya M. Rlır.a Berrak. 

s 

Kara denizde 
Liman 

.... 

sının vap:ırlcll'llldan birile şehrimıze 
getirilen ve karnva çıkarılırken ya
kalanan kaçak içki ve eşyalara ait 
tahkikat tekenımlıl olunmuş ve dil' 
gece C\Tak Beykoz mUddeiumumıli 
g ı t l' l ı mu 1 

Hadise cünnU meşhudu esnasın· 
'1b. memurlaı a rUŞ\ et vermek ister
ken yakalanan mezkllr kumpany•· 
um depo rrlidüril M Markar istic
vabında: 

( B n bu paraları (masraf) 
ve pa •·a ceza ı diye verdim !) 

Demiş ve bu suretle rüşvet hl· 
dı~ni ört b!lS etrneı. ısteınlstir. 

Dı -er taraftan kaçak eşyalan 
g tıren ve tevkif edilen vapur kap
tnnı da 500 lira l:t1falctle tnhliye o· 
lunmuştur. 

E' ı dan ba:.kn vapur tnyfala • 
rıı L 1 \,. t maılin Üs· 
küdard kı evlerinde ararıR yapıl· 

mı burada da çakmak taşı ve s
kambil gibi bazı kaçak eşya buluna
rnl; müsadere olunmuştur. 

-----
Vapur 
Soyguncuları 

• Ba,tal"afı I inci sr.v da t 
ve yelkovanı çıkarıp çalarken ma. 
murlar tarafından yakalanmıştır 

Biraz oııra Şe\ k~t ve Ah <lo 
gemiye gelmı~ler ve gemiyı batır
rnaları hadisesı ~na ında yakalan
mı !ardır. 

Dünku nıuhakemelcrmde Nun: 
- Ben sandalcıyun; her geleni 

her gemi~e ,;ötürüp getiririm de
miştir 

Hasan ı .. e: 
- Eskiden lanıdıgım Hasan ba· 

na 7 inc-i ic~da memur olduğ.uuı. 
söyhyeı"°k beni (Asya) vapurun• 
bekçi yaptırmak üzere (10) liramı 
aldı. Bir gün mezkt\r vapura gil.tık. 
Bir ~ün ilci arkad&§l ile g•ldı ve 21 
pa~a eşyayı çıkardılar. Sonra -
2 ay gemide kaldım. Gemi eu .ı ... 
yordu. Batmak üure idi. Bana: 

- Sen suyunu boşalt. Biz pa
rasını veririz! 

Dediler. 
Fakat sulaı ; öyle bo§alt.makla 

bitmiyordu. Eşyalar çUrllyeceJCti. 
Ben de batacaklarına aldım.) de
miştir. 

Bundan sonra ffas•nm ıfade8iJı. 
- H-16 aenedır esna.fbJda uıf

raşan \'&tan ve milleUnin her hu
austa tealisini istiyen ben, bukadar 
yolsuz hareketlerden sonra eski a
zalann yerınde kalmasını istemem. 
Hem değıl ben, 3 yaşındaki çocuk 
dahi istemez. 

ı B:ı t11rafı J inci aavf1tüa) de bahsettiği HlisnUnUıı mevhwa 
reler neticesinde limanın Çı&tahığ bir adam olduğu anlqıiımt n 11111-

Her mıntakadan birer miımessıl 
den teşekkül eden bu heyet toplu 
veya ferdi olarak gezıp şebnn umu
mi vaziyetini görmemişlerdir Sa
dece ayoan aya paralarını almJ;1 
toplanb yapmışlardır. 

Şehrin nüfusu kesıf olan Kasım. 
paşa yolsuzluk, bakımsızlıktan ol· 
müş, ikınci, Uçtincü sınıf bir mın
taka olarak kalmıştır. Ycnişehire 

bir . · 'ol, 
Umumun selameti namına iş ba· 

§uıdakileıın çekilip yerlE'.rini i§i ya
pacaklara bırakınalan tutulacak en 
iyi yoldur kllnaatJndeyim. 

U.nkapaıu iskelesine bağh llR"? 
aumarah araba sahihi Ahmet: 

- Biz büyük işleri dUşUnccek 
kimseler olınanıakla beraber gaze
telerden 6ğrendiğimize göre eaki 
vali bir t I; m kırı ılc i h•r ,.:-ı , : ış, 
O yapınca onun yanındakileıin de 
bu illerde kabahatti olmel:ırı tabi
idir. 

~mdıye kadar oturan, şehrin u
mum! dertlerile aJlkadıır olmıyaa 
hfl~erln tekrar it başına geçm~t 
doğru değildir. 

Beyojln Dabk puan Kürekçflfır 
Keseryan tleatttb~nde tıtıeJ'UI: 

- GörUyoraUDuz yağmur olma
dığı halde solmkl•r nt haldedir. Çı
kardığımız bu mülan depoya götl\
rene kadar çel:tiğimizi bir bız 
de allab bilir. 

Lıltfi Kıı ı ' ili un u h·r 
meclisi toplantıs:.nda şe.tir sokalda 
rının lstenlldıği lle.dar lemiı; olma· 
dığı ticaret mıntaka•arı olan Haliç 

il ·, 1 1 
m diğinl s 'ylhyor. Bu çok doğru
dur. Değil bıı gün. kuru havalarda 
bile bu yollar ı.elıtknr. ÇCnkU burasu 
kurulduğundant.eri K\lttkçiler ka
lafat yoluna bakılmamıştır. 

Bu sidiflo b&kılaceiı da yok. 
8'lı teccarlar At JÖrecM ktmeelerla 

zmda yapılması etraf mda daha fa hakeme >uzı şahitlerin celbı içın 
ideli noktala.r tesbit edılm tiı talik olunnıu tur. 

Çatalağzmı tercıh edecek sebep-! -· _ 
!erden en mühimmi evyclce de yaz- KöylU sigarası eatarken 
diğımız gibi Çatalagzının kömilr o- yakalandllar 
caklanna ve Karabuk demir fabri- Halil ve Ahmet wmlennde iki 
katarına daha ya.kın olına ıdu. 1 arkadaş dun Tahtakalede (köylü) 

Bu s b pte~ hımın Ç Uı gzında sıgarası satarlarken yakal.anmışlar 
yapıldıgı takdird ger k k mür fi ve Sulta:ıahm t i lncı sulh ceza 
a~an ve gere~ c naklıJ at lıcrüle.- mahkeme ine teslim eculmişlerdır. 
nnde ynpılan ıstıf dt'ler haylı mil- Mahkeme de sııçlula-ı 10 lira 
hım olnc.'l1ttır. para cezasına mahk\im etmiştir. 

Ayrıca clemıryol Ç'alalagzına. 
daha yakın oldu~'1l!ldaı: dahile kö- ===-=-====v=e=ı=a=ı=-:~===:ıır 
mür sevki de kolayln .. ac.1ktır. 

Diğer tara!tan vapur \ c 11lep 
9flhiplerinın sôyledıklcrinc göre fır
tınalı havalaröa Ereğli limanı Ça
talağzına nazaran daha elveı·işl uir. 
Çünkü fırtınalı ha\alaıda gemllı:1 ın 
dar bir boğa: olan ÇataiRğzıııa gı 
remiycceklerl ıleri si'rUln1ekt.edir 
Bundan başka Ilınan Ereğliye na
zaran daha •ıfak olduğu Jçin dahılde 
manevre yapılabilmesi de 'llilşktll

dUr. Çünku büyük r:ılt'plerin düme
nini lcullanabilmesi ~ orta bir 
sUratle 1ıarcket etmesine ihtiy~ 
vardır. Bu yüzden iileıılu ~ı> •t· 
tijf kadar söntle hareket r.emlye-
celder, bllhaaı tırtuıaıı hav..ı.arda 
burada birikecek olan v apurl.r ytt. 
dndea manevre yapmak çok gtıç 
olacaktır. Heuıen bomen bluUn de· 
Dizellerin iştirak et~i bu nokta • 
hemmiyetle te~ık edilmeğe değer. 
dır. 

Çünkü Ereğli limanına karayel 
ve yıldıza karşı yapıUı.cak bir men
direk ve ic4p eden teDUZlilrtcn IOn· 
rn burada rahat rahat 70-80 genıJ 
lıııanııa~ilecck tir. .Halbuki Çııta lağ. 
zında •n /.cl,.J" 30 varur sıgma':>ile
cektir. Bundan başka Çatala wzı de 
mir fabrikaların& ~ğltye nıı,..aran 
daha yakın iae- de ıı.kliya\ Jtibarile 
Ereğli daha eılnl;1olıctiı. 

1Jd git:ıd.lıberi ~him.-ıa elUI 
lromJqoaı bu DıOktalNı ...n ttlba· 
ra alarak bir lwv ..... ııur. O.-
~ -- Mr MGa .._ .... 

S ltan tepesinde Ayşe h<\tu11 
mahaltc.s'nde İmam sokak ı6 sa -
yıda oturan Emine !ı.ızı Meşko ... 
Ballı Er ayni evoe ol.uıran Musk 
fa kızı l<'eriha mflracaa :a Selim
~ı7. caddt~nde 715 ,,umP.Mia otıa

ran Halil kızı Seniha tllf~ ·ara
tmdan hakl\ret edlldinlfl ld~ ey· 
ledi';inden ~"<:lu hakkı ıda t"hlrl
kata başhrnmı,tır. 

F..!kl Liman Dairesi rtya.etin -
den nıiltekaıd Süleyman Fafk Fe
nli, All«hın rahmetine kavqmut
tur. 

Merhum, doktor Arif Etem 
Korlenin eni~esl Erlrlnıharb bln
batılığından müsta'ti Ali Rısa b
köniln kavınpederl, d ·~r ope-a
t~t' Hayrullah F.ifin, Uıuı gazete
ıl Yazı l lf'ri mildürQ Mtımhz F•
iğin n !kti ad Falcültesi taJebe•.in
den Faruk 1'1eııiğin bab.asıd r. 

Cenaze ı b ı ün aat 11,30 da 
Kızıltoprakta Kuyu~n. ında J 2 nu
mara]J evind n k l<lırılnr. k, ıta•na. 
zı Rndık6yunde O manağ:ı cami
frde k lına::. k, JC ır '"aa"n <.oıfold 
aile m8zıırlı "ına d fnohınacaktır. 

.ıüt-Uıı t*nıaıı-t rma kendi f 

~ tabwlt' 9dilıncrtcdir. Onclaa 
llClll'a huırlan~ "por ve proje• 
m Vüilettıı tetlrilda:.c U'll._._ .,, . 



Mebus olmak . 
istiyenlere daır -·-(Yeni Sabah)a mektubla mUra

caat edip mebus olmak ve bu husus 
ta gazetemizin fikir ve mütalaasını 
1e>nnak istediğini .Uyllyen okuyucu· 

ipotekçi Faizciler 
lllUBUll ~açıkça sö~) 
itlbarile, mebusluia ~ o~u 
dönkU mllla)ıebemde abylemiştim. 
.üeak derhal Ut.ve de etmiltim kl. 
(doğru ve açık sözl\l olmak) mDlct 
vekilliği yapmak için klfi bir inezl
J8t değildir ve TUrk milleti mUstak
bel mebuslarından başka fazilet ve 
hasletler de lstiyecektir. Şimdi mek 
tub sahibinlD bu mezayaya -~b °'" 
tup olmadığını tetkik edecegız. 

Aldığım 330 Liraya Karşı Şimdiye Kadar 850 
Lira Ôdedim Yine Evimi Satıyor 

Bu ISOğuk havada, zavallı adaln· HükUınetin faizcilere .,.. mürabahacılara k&l'fı ittihas eblÜf ol-
oağızuı ateşli ve çıplak başmdan duiu tiddetli tedbirler pyanı tükrandll'. Eaaaen cHln7uun lae 
fışkıran irı ter daneleri, karışan al- memleketinde bulunan bu tmette adamlarla her hflldimet flddetll 
mndan sızanlarla beraber, kızaran mücadelelere siritmit bulunmaktadD'lar. 
yüzünden yol yol iniyor, çenesinin Yukarıdaki hadise lpotekçi faizcilerin iç ytiztinli t.,..U. etmek 
her hareketinde de damla damla ye.- itibari le ibretle okunmaia deier. 

Okuyucumuzun mektubunu bir 
daha gözden geçirelim: 

re düşilyordu. Bir kurtarıcı sayarak L---Y----------------------• 
koluna a,arıldığı avukaı:ı b~ 80 

/ lerinin acıklı f niltilerini gülünç bir (Ben S5 yaşında asil bir Türk 
genciyim. Mebus olmak lstly?rum. 
Acaba bu mttradıma. kaVD§&bDir mi
yim f Şayet alz ele muvafık görib'
eenb, kime, baDgl makama müra
caat edeyim!) 

Doğru sözlüluk falin iyi ama 
okuyucumuzun mektubunda mesle
ğine, ihtisasına dair tek kellin~ ~ot. 
Sadece (Asft bir Türk gencıyım.) 
deyip işin içinden çıkıyor. Bizim bil· 
diğimi7.e göre asalet necabet iyi bir 
teYdir ama nihayet bir m~~ ~ 

lu gerisinde yUrilyo~, ~ en yaşa.- operet parçası gibi dinliyor, balkın 
rarak yana yakıla. soyliy~rd~: iztırabiyle eğleıı!yorlar bayağı. Bun 

- Ya bayım, mclr dikti ocat.· lar milit varlığımızı, dişliyor, kemi
ma o zalim benim. 923 yılı klnunun riyor. tnanınız bana kf, senelerden
da be§Yilz liraya ipotek yaptmı evi- be . 

mi bu habise. Tapu muamelesi bi- nMuhatabın..m sözünU kestim. Ve 
tince, çıkardı ttçyUz otuz lira verdt _ Haklısınız. Dedim. Fabt 
elime. Geçen her yıl için, faiz adıyle bu mürabah11.c.ıla.ı'a baş vuranlann 
yUz yetmişer liradan tam eekizyUz hiç suçu yok mu? •• 
elli lira ödedim. Bu insafsıza~~· _Hayır, hiç suçlan yoktur za
Fakat bu sene yoksulluktan faızuı vallılann. Hemen hepsi de darlığın, 
vadesini geçirdim. Şimdi ata ber gü- yoksulluğun fztırab ve tesiri altın
zarı olan evimin eatılması dileğinde da, tıpkı öleceğini bildiği halde gı
bulunmq. Sablır ise, çok Y~ o- yotine baş uzatan ölüm maJıkfunları 
lacak bana. Hem evim ~~mde ödedi- gibi, karvılaiacaklan elim &kibetl&
lim paralar gidecek. Biliyor musu- ri bil bil b - ularm keskin 

' Kın bu enin f l e e, u vurgunc 
nuz · • P eavurup len a - satırlan altına uzanıyorlar. Ne yap-
zlnl vermfl olsaydım, elime geçen sınlar., thti 
330 lira için yedi senede tamam ·.. yaç. 
1020 llra ödedJğim halde yine 500 Bu illerle meeğul o1an mttesseae-
Hra borçlu ka1acaktmı. Kurtar ba lerimizin biraz fazlaca nazlı ve fs~l
zalimln elinden Allalunı seversen be nalı davranmalan, muamelelerlnl 
ni 

Ytlzil endlge ile çizgilenen bay 
avukat hırsla dudaklannı dişledi. ve 

- Çok yazık. Dedi. Odec:Uflo 
paralar için makbuz aldın mı elin-
den? .• 

birçok formalitelere tabi tutma1an 
müracaatçılarmı biraz ful--..ca bet 

ğildir. Biz nice asll ve necıp kışıler 
tanırız ki memlekete soy&UJ)aşmış 
bir ti1r.ediden fazla fenahklar etmit
lerdtr. Sonra nice haseb ve neaeb 
dil§ldlrıleri gördük ki hayatıarmm 
wnuna kadar vatana kul, köle ol
dular. Ben kendi hesabıma he1llu® 
bir fakir peynircilik mütehassısım, 
mira.<1yedl zengin ve asll paşazadeye 
bJn kere terclh ederim. CUnJdl bi
rincisi bir meslek ve ihtisas sahibi· 
dir, mecliste iı görllr, rey ve mUta
lea beyan eder, hUJAsa vücudundan 
istifade edilir. :lkincisl ya mtttema
dt mezuniyetlenyle meclisten ziyade 
poker salonlanna devam eder, yahut - Vermedi kf •• 
da mebus aeçilmesinden eunararak - MakblDSUZ para verilir mi 

!etmeleri de, çeeit çeşit ltmmı ve ih· 
tiyaçlar karşuruıda kıvranan hallwı 
bu vurguncular eline dil§melerlnde 
çok tesir yapmakla beraber, bu l§te 
asıl büyük rolü oynıyan ve miktar 
lan da günden gUne artan çığırt-

bu sefer de vekilliğe göz diker; ent- ya, kabahat sende. 

bilseniz. thtlyaç uhıplerbıl bulup 
aldatmak, birbirlerini atlatmak, rııll
U mtteaseselerlmfz aleyhbıe propa
ganda yapıp halkı bu mUrabahacıJar 
ra soydurmak hususlarmdakl faali. 
yetlen eeytanı bile acmchracak, ağ· 
tatacak kadar çok aeıkhdır. Şehrin 
muhtelif aemtlerinde yuva kura.il, 
hepal de birer kapmm. kolu olan bu 
duygusuz aerserl1er menfaatlerhı

den başka bfrley di1ftlnmezler, mu-
18llık, lııPanlık mefhumlarma yum. 
ruk lllkar, elif gıcırdatırlar, tıpkı 
patronlan gibi tanıdıkları, tapıa.
dıklari. hep para, dalma paradır. 

ŞJmdi gördfllOnılls 1U savanı 
•damcaiız gibi, ba çılutkan1anıı 
iğfalltma bphml, yakaJarmı mtı
ra'babacdara bptırmq lnllyen, ai
hyan daha bmleree J1ll'ddal ftl', 
maJmı, mtllldbıtl, nrmı, 10funu kay 
bedlp etlrUnenler de cahuı ulzlm. 
Ya bu lıkblslerin bir taJmn entrika 
n muvazulı muamele1erle tefeelllk 
halrJnndakl yaaap hWdlmden dil-o 
lilrmelerine, bu auretle htıkftmet o
toriteabıe karp ıa.terdllderl htır
metaizllie ne demeli bilmem? .. 

Mubatlıbımın bu çok haklı ve 
acıklı sözlerini daha futa dhıllY,e
medlm. Kaçtım yanından. 

R. Y. rika çevirir, fesat kaynatır ve bin- - Bir defa yakamızı kaptırdık. 
netice memleketin başına umulma- be bayım. tstediği gibi BU.ıildtl., sağ
dık fenalıklar getirir. dı benL Yalnız bu paralan verdiğf-

kanları da unutmamalıdır. Aşçı 

dtikki.nlanndan atılacak ekmek ve •---------.. ~ 

Demek oluyor ki asalet, necabet mi bilen, gören on bir kişi var. işe 
ldşlzadellk mebus olmak için. klfl :varamaz mı bunlann tanadetleri 
bir meziyet değildir. Tllrk millet\, acaba? .. 
miistakbel vekillerinden azami dü- A"l acı gülümsiyen avukat çan-

kemik parçası bekliyen, eski devri.o, 

aokak köpekleri gibi bu tüfeylilerm 
gözleri de mtlrababacılann kapıları-

na dikili~. Kapacaklan bir lokın.~ 
için birbirleri ile ne harazalar ko- LALE 

rll8tltl.k; vazifeye karşı derin bağlı- tasından çıkardığı karbnı uzattı. 

hk; memleketin, milletin menfaatle- ve: ========================== 
rlnl her dtlşttncenin UstUnde tutt.- - Şimdi mahkemem var. Akeam ~--•••••••••••••••••••••._ 
cak kadar nefis ve menfaat ferağa- altı buçukta yazıhaneme gel de dll-

par.arlar, halka nasıl yaltaklamrlsr ••••••••••• .. I 

tı ve bilhassa mesleki iht:sasa ve gün.Ur, bir çaresini buluruz. Dedl, 
lıilğiye dayanan bir olğunluk ts!.iyor. hızlı adımlarla koştu ve koridoru 
Bu itibarla okuyucumuzun sadece darltan kalabalığa ka.rıeh 
(Asil bir TUrk genciyim) demesi bt: Zavallı adamcağız, gerçekten 
mana ifade etmiyor. İşi, mesleği, bil- çok acınacak bir halde idi. Mendili· 
gisi il.m ve ihtisas seviyesi nedir o- ile terini siliyor, merdivene doğnı 
nu söylsin ki biz de ona ya: söylene söylene gidiyordu. 

_ Haydi azizim, mebusluk se- - Hay almazolaydım bu parayı. 
nin hakkın, Parti umumi sekreter 830 liraya kargı 850 lira oda, tistelik 
liğine müracaat et; (16) kuru3 fe- de evin gitsin elinden. Nedir bu başı 
da ederek bir istida yaz. Deriz. ya· ma gelen? .. 
hut da: Koridoru çmJatan bu acıkh ter-

- Nafile dostum. Sen bu irfan 
ve ihtisas hamulesile millet meclisi
ne aza değil yeni usul bir flltürist 
sanat mecmuasına baş muharrir bi
le olamazsın- der ilin içinden çıkar 
rım. Neme IAzmı, benim vebalim ba
na yetiyor, b1r de ehli ohmyan bir 
kimseyi mebualup telVik giinahını 

yadı benim gibi dinliyen, ya!=ıhca bir 
bay yaşaran gt!::Jerinf çevirdi yUzU
me. Ve: 

- Yazık., Dedi. Şu devirde de 
mft1"8.bahacılara kuvvetli im sille 

Güzel ltaJyaa Musikisi Ue 
Nefis NAPOLITEN ıarkı· 
lannı 1eY1nler Bu akşam 

SUMER Sinemasına 
Gidip SCALA DE Mh.ANO'NU 

Meşhm Teaora 
TİTO SChIPPA'11 
CATERINA OORATO 

Ye MARJA JACOBINI 
ile beraber çeYirdikleri 

BENDEN MES'UO KiM VAR ? 
aeden Jllklen.eylm T 

TiLKi 

atılamadı gitti. Şehrimizde, milyon 
1arca liralık emlik, arazi bu yilzden 
yok bahasına, yabancı ellere geçti. 

LUks, Musiki va Şarki Fllmlnl görmalldlrler. 

lllveten : EKLER JURNAL Son dünya haberleri 

..... --··-- hail da geçmekte. Birçok vatandaş- •••••••••••-••• .. ••••••• .. 
lar ticaret evlerini kapadılar, bu yo- ~----•-••••••••••••••••• __ .. la dölrllldfiler. fpotekçilik lehrfıı en 

" Haber" in Bilmecesi u.ğıam, en kazançlı bir f§l oıdu. Arzuyi umumi Üzerine 

ŞIK sinemada 
Allall llellmet versin, (Haber) Mtlrabahacılar söndtlrdtlkleri ocak

refikmm her fınattan istifade .._ larm, yıktıklan ev1erin yerlerine kur 
rek (Yeni Sabah) la yareııUk eder. dukları ulu apartmıanlardan, tilrlO. 
Beyaz dedlitmla na demek bu tilrltl entrikalarla ellenne geçirdik- Memleketin en çok sevdiği TÜRKÇE aözlü ARABCA ıarloh 
mtnnaeık arkadıpnmn Adetidir. leri hanlardan, hamamlardan baş- AŞKIN GÖZ ·y AŞLARI 

Bele tlçtınctl aydumdakl Not b, kazançlarmdan evvelce bu t.ıe 

lel'IWDel1 (R.) tmzah ve incectk toyduldatı lel'Dl&yeyi bile çoktan .. _______ filmi devam ediyor. -------ıı 

çerçeveli bir yazısı vardır ki, Adeta çekUler. Şimdi elelerinde bulunan ----------------------•! hangi meyve niyetine yenirse, o fabı paralarım tekrar tıkır tıkır fi- C!.!_ ld .. aened .__._ 
meyvenin leaettnl verdiği iddia o- letiyor, mvklerbıe bakıyorlar. Yok- MELEK ~emasınm açı ıgı l!n .,.._ .... 
ll"ll&D muz gibi bir nesııedir. Meseli sulluk içinde kıvranan rtrt kardq- kadar on çok İ>eğenilen • en bilylk 
cHhıld1 nUsbıamda (Yine topyekftr. rağbeti kazanan • ea p memen 
istifa) eernamell fıkruı bl1mece il· 1& ve p.yet yanı1mamıı ve (R.) ar- ve bütihı -rekorları kıran phaae filmi 

·iri bir şeydi. Müteaddit defalar oku- Jradaem bilmeceye benzfyen nesrhd B •• •• k v 1 
luk. itin fçfnden ~kamadık. Yalnız doğru halletmfpıak (Haber) refiki. u y u a s 

bir noktayı anlar gibi okluk: (Ha.- mfmen Şehir meclisi azalarmm ı· 
ber) arkadalJ.Dlll galiba demek ı. simlerfne ·bir göz gezdirmesini rica 

lf.vor ki: (Şehir meclisi ilkteşrin edeceğiL Sayın halkımızın arzusu iii:erine daha birkaç gün temdit edilmipir, 
de aeçilmit olması itibarile eski valt (Haber) C!e tasdDi etmelt mec-

.lluhiddin 'Ostündafla usun müddet burlyettnde kalacaktır ki bu esami BOTON İSTANBUL HALKI BU FiLiMDEN BAHSEDiYOR 
birlikte çahf1Dam1ttır. Neden eski Ueteatııde pet u değieik:Ukler var- lllvaten Yeni PARAMUNT JURNAL 
Ya1iDhı umanmda vuku buJan, JOI· dır '" qağı ~ btlttbı ayın Aza Dlkkel ı Gece 1eaulan için llUIDal'ah blblldar 
lm1ukludaıı meıa'ul tataıamı c1a ... kaydı hayat IU'tl1e tayin edilen fn· 

llfa mlDT) &ayet balrlJraten <Ha- am- JılldmJerf gibi, her MÇlmde da- 1 "'•------e•nl!lel~d~eilllmlaldı-•nlm-alı-dır•._~~~·!lllllı '->. nft)lmh bmıu demek~ 1111A prllrlade ~. ~l;jj ·· - -

Sivasta Buluna.n 
. Kıymetli Eserler 

Sivaı Viliyet kouiı 

Sivaa ı (H usust) - Si\Tasta. Ana- J Bunlardan başka müzede eski kı
dolu aelçukilerinin :ver, ;,er, bırak- 7af etlere ait muhtelif elbiseler ve 
tıklan orijinal mahiyetteki eski harp Aletleri de ve paralar da yer 
eserler memlekete aynca gtızellik almaktadır. 
vermektedir. Bunlardan gök med- Netet NAFiZ 

rese diler es~I eserler arasında 

en iyi ıaklanmış ve bakılmış, ve 
kendine daha fazla bir ıevgi top· 
lamıt olanıdır. Medrese kapısı ile 

f~ ve dıt taraflan oymacılıkta eşsiz 
bir sanat Abidesi halinde yiiksel
mektedfr. 

Billıa81a bu güzel köşenin çi
nUerl ~ok glJnfll alıcıdır. Bugiln vi-
llyet ve ~evresinde zaman, zaman 

'bulunan ve ukeolojik noktalan
ııa deferlf cörfllen eski iserler için 

tehrlmfzde btr vlllyet müzesi tesis 
edflmfftlr. Bugfln orta Anadolo
nun en verimli ve güzel bir kö-
feaf halinde saklanabilen burası 

kftltftr bakanlığına bağlıdır. Sivas 

mflzesinde yer alan tarihsel eser -
)erden bilhassa kıymet ve gflzel-

Uk mafhumlan Uzerfnde toplana
bilen Etiler ve Romalılar Transi
ler devirlerine alt olanlarıdır. 

:Bilhassa bunlardan Oymacılık-

1&natının bütfin canlı vasıflarını 

gösterebilen Arslan gövdesi ve ö· 

kflzbaşı tat mozayikler daha 
iyi anlamıyaıı yine tarihe burada 

tarihe kanşan muhtelif tarikatb.ra 

ait !bayraklar, sancaklar keşkflller 
ve Rofahflere aft acaip denecek 

bazı şişlere de tuadüf edilebilir. 

• 88 • 
Borsada bayram 

nasıl geçeli ? 
Bursa (Hususi) - Kurban bay

ramı eehrlmDde gUzel, neşeli geç
miştir. Hava ilk gUnti çok miilAyim
di. Sokaklar geç vakte kadar gezen
lerle dOlu idi. Fakat erteal gllnil 

birden yağmurladı ve gecest kara 
çevirdi. Son gUnU tekrar açan hava 

bu sefer de birdenbire 110ğudu. 
Buna rağmen eehirdekf bayram 

faaliyeti, her gUn ayni hızı muhe. · 
faza etmlftlr. En ziyade sinemalar 
dolup boşalmıştır. Stadyumdaki •· 
por hareketleri de, hava yağışlı ve 
soğuk olduğu halde yaptlmJetır. 

Uludağda kar pek liddetlenmi4 
ve bir aralık çok sıkı bir tipi halini 
almıştır. Bundan dolayıdır ki mU.· 
sabakalann hepsi gUntl gilnüne ya
pılamamıetır. 

Bayram mUnasebetile gerek ~ 

maksadile gerekse tenezzüh ve is

tirahat için şahrimize binlerce kişi 

gelmiştir. Bilhassa Çelikpalas ta· 
mamile dolmull;ur. Otel idaresi, baJ. 
ram için lstanblildan bir orkestra 
getirmekle çok ls~bet etmi§tir. O. 
telde kalanlar, bu sayede gecelerini 

dansedip eğlenerek hoşça geçirmek 
imkinını bulmuoJardır. 

Faydall Bir icad 

Yakantla rarr.ı ... clllllıt""• ,..:.:.. 1t1111 Jeal lwl 
eclilmiıtlf .... ~~ .., ......... 



Gener81 Kazım Karabek!rin Hatarall 
B(/Yüi<. HARBE NASIL GiRDiK 7 ~ 
L • • ...,, , ~=:::-·=·':.---• :::::ıııs;:ı;uısr.:mı::aııııaıwucıııı:mı=cı ı:cıı:ır· ~ıır.~ 

Sultan Reşad-
Turanın Hakanı olarak Gösterilen 

Padisah Ne Vaziyette idi? ,, -
Omuzları Tıpkı Anadolu Halkının 
Gibi Düşmüştü. Almanlara Dikk ... t 

Bıyık Altından Gi1li1yorlardı 

Onun da 
Omuzları 

Ettim, 

Suiten Reşad alay kumandan.~una 18ncaklarıaı nrirken 

Hergbn uzaklara gitmek için de bol Yazan •• General 
zamanım yoktu. Bunun için kıtanın 
tatbikat günlerini sabır::nzlıkla bek- K b k' 
lcdim. Çünkü o günleri tatbikatta Kazım ara e ır 
bulunmak vazifemdi. l§t\? 5 Birinci L~~=.:.::.:-.:.:..-------' 
teşrinde cc Hazinedar çiftliğinde 
1ııhhiye tatbikatına giderek doyası
~· '11r' , !'17. 

de burada olduğundan dairede beni 
bekliyen yoktu. öğleden sonra saat 
o 1 n ,_, 
iı=ılPrimi gördüm. Bugilnl\n mühim 
havadisi: Buradaki zelzele idi.! Bu· 
nu Almanların na:nl hayra yorduk
larını ve hatta .Alman profesörle
rinin eserlerıle bu h:ı.reketi arzın na
sı 1 ın •nı 1 ı ı o ıı
nu ! propaganda ettiklerini yukan 

bahislerde yazmıştım. 
10 Birinci te~rinde Anvers'ın 

zcptı miljdesi geldi. Dlln ?,30 da 
zaptolunmuş. :>000 kadar csırle 500 
top ve bir çok harp ye ucaret mal
zemesi ele ge'<miş. Mildafilerindcn 
20,000 Belçika askeri ve 20,000 ka· 

dar da t 1". i:ı: a ri F 1 ın ' ' 
tıklnrından silahları alınmış. 13 de 
dahi Frıınsızların Lil kalesi zapta· 
lunmuş 4500 esir alınmlŞ. 

Şark darülharekatında dahi A
vusturyalılarm bazı muvaffakiyet 
haberleri geliyordu. Denizlerde ise 
mllnfcrit kruvazör ve deW.altı ge
mileri muhart:beleri oluyor, her iki 
taraf truı batanlar bulunuyordu. 

1şte bu sıralarda yani 10 Birinci 
te~rinde 75 yaşındaki Romanya kra
lı ölmUştU. ve bizim matbuat mUdtl· 
rU umumisi Hikmet bey de ertesi 
güni; bana tavalUUlmülUl:ten ve Mu 
hiddint Arabiden müjdeler getinnl§ 
ti- Gö:illilyor ki askeri makamlar 
han-klbn geri bırakılmasına karar 
verıjikJeri halde siyaset adanılan 
propagandalarile pişmekte olaJi 8fUl 
8'>ğumasmıı meydan vermemeğe ça 
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padi§.'llıın saraydan çıkmasını bekli· 
yorlardı. Sultan Reşat arabasile gö
ründü. Halk ve asker Padigahım 
çok yaşa! diye avaz avaz bağrış· 
maya ba~ladılar. Ben de altı yıl e\'· 
vel tahta çıktığı zaman bir kere gör 
düğilm bu bakanın bugllnk\i haline 
çok merak ediyorduın. Bilmem ne-

den kafamda hep Ziya. Gök Alpıa 
Tanindeki (µ.'uranın hA.kimi sultan 
olacak!) beyti canlamyordu. Araba 

siyle önünden geçerken tamamile 

dikkat kesilerek baktım. Swtan Re

§adın hiçbir halinde bu beyitin nıed
luhı yoktu. Onun da omuzları tıpkı 

z· vn.llı An· dolu halkınınki gibi ko
ca yUkii çckemiyecek kadar ac!.zdl. ! 

Bizim Almanlara dikkat ettim.: bı
yık altından gülüyorlardı. 

Harbe giriyoruz 
20 (7) Birinci te~n 914, UçUn

cil teşebbUsti?ı bir Ultimatom §eklin
de yapılmış günUdür. Şöyle ki: 

ı - lnglizlerin Mısıra lngiltere· 

den çocuk denecek ya§ta gençlerden 
mürekkep 17,000 kişilik kuvvet gt?-

tirdiklerini, bu genç çocukların yerli 
halkın bile tecessUs bs.kl§lannı eel· 

lerine para vererek telviı ettiriyo'l"
Jar " kapattırıyorlarmış. 

2 - Kafkasyadald iL Kolordu· 
nun Avusturya cephesine nakline 
ve yerine II. Türkistan kolordusu
nun nakline baelanmış Romanya hu· 
CJudundan Akkerman'a kadar sahil· 
lerde dahl yalnız postalar bırakıl
Jnll, bUttın kuvvetler Avusturya
Macarlstan cephesine ıaevkolunmWJ. 

S - Ruslann pek yorgun bir 
halde bul!lDan Avusturya· Macaıis
tan ordusuna yilklenmeğe başladık 
lan anl&Şıldığı halde Almanların da 
garp cephedeki vaziyetleri biroen 
bUyUk kuv .retlerle yardıma mUsait 
olmadığı anlaştlıyor. 

4: - Bu vaziyet tehlikeli ihtilat
lar yapabiltrdl. Hususile Bulgaris· 
tan gibi Almanların en güvendi~ 
bir balkan hUk\ımetl bile ltlllfı mll• 
setles tarafına geçebilirdi. 

Bu vazlyeUeri fortrak ta Liman 
paşaya söylediğim zaman birden 
köpürdü. 

Almanla,. g•.rb cephelerinden bU
yUk kuvvetlerle Avusturyalılara 
yardım edemediklerinden bizim de 
katt olarak artık harbe girmekliği
ınfzi istiyorlardı. 

Ltms.n paşa sefarethaneden ve 
.Alman kr.rargahı umumisinden dahi 
hayli mal\ırnat almıı ve katl teşeb

btlsl1> bulunması emrini de telfi.kld 
etmi§ g6rllnUyordu. ÇünkU hiç uzun 
boylu düşünmeden, ellerini masuı
nR vurarak bağırdı: 

- Şu halde biz burada ne otu-

nıl'oruz. Ruslar bUtlin kuvvetlerini 
Avusturyalıların üzerine yığıyor. 

taglizler Mısın çocuklara bırakarak 

cephemize toplanıyor. Biz de bura

dan seyrine bakıyoruz. Mademki 
harbe girmiyeceksiniz, bizi ne deme· 

ğe burada alıkoydunuz. Hükfuneti
ntz verdiği sözde durmıyor, bizi al
datıyor. Harbe g!rmiyecckscn;,z, 
açıkça kati ıöylesinler, biz de vata
nımızın müdafaasına gidelim. 

Kendilerini teskin edeyim diye 
ıBM başladım.: 

- Ekselans, harbe girmeklo bu· 
gUnkU vaziyet arasında bilhassa kı

ım bUyUk 1ark gfüilr musunuz? 

Mademki ordularımız da henüz taar 
ruz kudreti yoKtur, harbe girsek 
de yapacağımız aşağı yukarı aynıdır 

Belki de bu tehdit ed!ci kudretlml

zl de gösteremeyiz de kar§llDJ.Zd1.1 

bugUnkll kadar da kuvvet tutama-

yız. Huausile ~phane ikmali mesele
m dllfUnUlıneğe değer bir !§tir. 

Uman J*14 pek öfkeli bir surafr 

la gözlerinl agtı ve gözlerime sert 
bakarak bağırma.ama devam etti: 

Bey Reşad Fe1•:d'ye 
AÇık m .ktub 

Bn.yramds. çıkıı!l (Kızılay) gaze

tesinde yab:ıncı dil tedrisatı başlık
lı yazınızı ok.ıdw::ı. Usan öğrenilme 
mcsinL"l s.:: })(. blcricl: 

1) Sınıfların kalnbalıg-ı %) 1'Urk-j 
çe gnnıer yokluğu; S) Usan dersı 
notunwı musa:cıahalı verilmesi; ') 
mUteınafil uğıqamamazlık gibi ... , 
bebll}r" bağhyorsunuz. Bunlara llA· 
veten r.lc:'Jelenin psikoloji tarafm1 
ve mualHm yazlyetirJ tetkik etmlıJ· 
ainiz. Bu:ı!u Uzcdnde a!.:.inle biraz 
görüşmek lstiyoram b."rf\ber tekrar 1 
&özden geç3.rdlm. ı 

1) Evet ı.ıruflt>.: kalabalı:l!br. B'.I. , 
ııun lçtn lisan öğrenm~ s.orlqlı' 

Yerden göke kadar hakkını• vnr. 1 
Ben dı> sızinle beraberim. j 

2) Türkçe gramer olma~ ta-1 
lebeye biraz zorluk vordl lisan ag. l 
rcnınesi için. Fakat ilk mektebi pa· ı 
paz mektebinde okuyan T\lrk ço- r 
cukları nasıl lisan <Sğrenlyorla.• .. Bu 1 

asıl bir sebeb olmamakla beraber 
haklisınız fakat bulutlara kada..-, gö 1 
ke kadar değil. 1 

~) Lisa;ı dersi nc;tu mllsaınahah · 
veriliyormuş. Siz muallim olsaydınUt 
lisenin son sınıfında öteki denıl~r
den çok iyi not aldı~ halde '1 inci 
11ınıftan bir talebe kadar Usan bil· 
miyen bir talebeyi 6mıfta yalnız lJ. 
san dersinden bırakır m~ydınıs? Ha
yır deyin çUnkU bir dahaki .een<eye 
göre bir şey öğrenemez kabahat o 
sınıfa kadar getiren hocalardadır. 1 

4) Miitemadi uğra§amamazlık 

smıflann kalabalıklığı ile elele gider 

6) İşin pisikolojf tarafı beni alA
kadnr etmez. 

6) Gelelıu muallim vaziyetine 
Galiba tanıdığınız birkaç lJsaJJ mual
limi var onları gUcendirınemek 1çln 
(umumiyetle lisan muallimlerimi 
zi A) Bilgisi B) öğretme kabiliyeti, 
C) uğraşması iyidir m\iırtesııalar il· 

IY -•-- -

Cebelüttarık 
zerinde hUkUm vermek doğru de- 200 ğildir.) diyorsunuz. · Sene Evvel İngilizlerin Eline 

Gecen Tabii İstihkam , ·--.:.:. c---
Lisan öğretenlerimJzin hangi&\ 

lisan muallimi olmak için tahsil yap 
mıştır? 

Evet bunlann bllgisl iyi olabilir, CebelOttank .. - Bundan iki yüz İspanya veraset harbi sırasında ol-
bunu inkar etmem. Fakat mul\llim otuz beş sene evvel, 1704 de, Jngil- muştu. Cebelüttarık o vakitler fs
olamazlar. Mualllm olabilmeleri l· tere Arzın en bllyük deniz yolunun pan~ aya niddi, boğazda, Atla ıtik 
çJn bir rehbere ihtiyaçları vardır. ilti k ve Akdenizdekı· Franı:ıız - İ'"paı1vol 
b hbc sa ındn bu meşhur kaya üzeri- "' ,, 

u re r mUşterek kitab mUştE>re'k donanmaları arMında ], uvvnfü hir 

metot Olmalıdı ne bayrağını dikmiştir. Bu hadise, r. mevkie sahip olma~ı istiyPn İngi-
F.skl medrese usulü olan ezber- Uzlete, o zamanlar h'i tal.kim edil-

clllk çoktan tarihe kaı1§tı. Muallim- T hJ•k ı· J e 1 e 1 spor memiş bulunnn ve adsmakı'h da 
lerimiz birkaç beylik bilgi ile .zevahf- arJ mOdafaa e\liJmiye'l bu dar araz! 
ri kurtaracaklanna hakikatı kur- ~ B K tarsınlar. ,even ir ral parça mı iş~al için yirmi dört saat 

J kAfl geldi. 13 temmu'Z. 1713 de, 
BUtiln bunlardan sonra. çare ola· I Fransızlarla 1spanyollv.nn buton 

rak bUtün mektcplerhpizde ayni ll-1 gayretleri boşa çıktığından, Cebe-
san öğretilse d1yorsunuz, diğer ll·ı lüttarık Utrecht muahedesile tngf. 
sanlan öğrenmek fstlyenler içi• (8) liz toprağ: olarak tanındı. l 7U 
tane mektep açıyorsunuz. tstanbul-, den 1779 arasında l panya sekiz 
da, Ankarada Doğu Anadoluda. v.. defa bu kayayı elde etmek için mil-
bir tek Galatasaray Fransızca zakere) e girişmek i tedi. ı ı tem • 
bilenler yetiştirdi diyorsunuz. ı muz 1779 dan 12 mart 1788 kadar 

Bu çareye neden ban vunnuos11. Fransa ile birlikte bu mevkii ıu-
ııuz. Anadoluda oradan oraya tayin 

1 

hasara etti. Fakat her ~eye rağ • 
edilen memur çocukları için öyJc men Cebehittank 1ngilterenin clin-
mi? , de kaldı. Bugiln, Cebelilttarık mev 

Tek lisan gibi zecri tedbir alacağı: kii bilyllk bir rol oynarnaktadır.Jn 
mıza memur tayinlerinde bu cihet 1 gilizler kayalığı, kazarak beton dö 
gözetilse iyi olur kanaatındayını kerek, mümkün olan her tarafa 
Zaten bu yüzden lisan 6ğrenmlyeu- toplar yerleştirerek, 2.lt üRt etmiş-
ler çok azdır. ı lerdir. Milt!ıiş surette Uıhki:n edi· 

Hem kültUrUmUzU yalnız bir len limanda dilnyanın en bOyUk 
memleketin kUltilrüne bağlanıakl harp gem\leri barınabilir. Milhirn 
yalnız fransızca veya almanca ... 6.t· ~ miktarda cephane ve barut stokla-
renmek ne derece doğru olur. lhti· ı' rı İngiliz donanmasının ihtiyaçla--
su yapacak Universiteliler, bran!JI- n için hazır durmakta, uzun m 
m, gireceği fakWteyl seçecek liseli· zilll bataryalar Centaya kadar bO-
lere zorluklar çıkarmaz mı dersiniz!! tun boğaz• ateş sahası içerisine al-

lstlyen kendine Jlzım olacak 11• ! maktadır. Cebelüttarık kayalığı. 
sam açılacak 6 mektepten birisind1J.l k~radan taarruza karşı olduğu ka-
tahsil etsin diyorsunuz: l dar hava veya deniz hücumlarına 

Aile hayatınızı bilmlyorum. Yani kal"fl d,. gayet kuvvetle tahkim ._ 

çocuğunuz var mı? Bildiğim bir §e" dilmiştir. 
l.ı§ıyorlardı. Bu, Aimanlann tabii f 
menf 8&tı idi. Fakat bizimkilerin ny 
retine ne demeli? Buna dair >"'~- ... 
Juda tatsllAt verirken o gUnkft dUX• i 
gulat'lml da M>ylemf§tim!-

betmekte olduğunu haber almıştık. 
SUvey§ kanalı boyunca lngllzle~ 
ancak 14.000 asker v~ 15 santimet· 
relik 12 top ve ayrıca tsmailiye 

k~ında iki bataryalan bulunuyor 

mU§. ~arli, Akabe arasındcı tahld· 
mat yapılıyomıua. Knal aahlllerlıı· 
ele birer hafif filo bulunuyormut. 

Sina tölODdeki ~ IU'&b kabfı .. (Devamı nr) varsa o da lise tahsili b'.::r babaya Spor 1&.~4klun im .K.-•J ~ •ncİ Burada İtalyan bahri :taal1yeti-

İ kaça mal olur bunu bilmiyorsunu:t Leopold nin beşte dördUnlln CebclUttarık 
Çocuğunun lisede güçlUkle t&h.81- vasıtasiyle yıapıldığım zikretmek 

16 (3) Birine! telrlıı Cwna gtt. 
Dil Dolmabahçe camilndek1 Cumll 
11ellm1ığında bulunmak mram tmı,, 
bir davet tezkeresi aldım.. BtlyUJi 
unJtormamı giy~ Alan maarlf 
madalyamı da tabmltJm. Almanın 
bunun ne olduğunu IOl'U)'orJanbc 
Frn ız at emilit rinin de buna bfln 
z~r ınad!lyaat vardı. O da merak• 
dip be!ıim D.Uldalyamı IOrdu. Kendi• 
alnlnJd Akademi nlpnl fmif. Benim 
nişanı ilk olarü ben s!mlfbm. BeDo 
den llODJ'ald cnıfı da ftl'<1Jler.10D1'1 
lbneeye yenoed!ler. JCrktnıııarbl19 , 
sınıflarından birinci çıkanlara altın 
ikinciye de gUmtıe olarak miUrdL 

Dost AUlmlD toM.bllfe _,iris ...... 

• arhhaını hatiran top •• batarya kum~ 
-31 ffibai '' ~Azim Fahri 

llnl yaptıran hangi baba. anıan of·· Belçikanın ıenç kralı ikinci Le- lAzımdır. Zira İtalyan Başvekilinin 
luın an vilayete gı·tsın de bu 11--ı:ıı opold, tıpkı babası gibl dağ ııpor- bl ,,,_ uno. ı. gar Akdenizdeki faaliyeti nokta-
~ğrensfn df ... ·ecek. Fakir mı·ııeti.z bı·- • nna menklıdır. F"ırsat buldu mu d b . t b 1 ,, d.Rğlura çıkar, gezinir. sın an o vazıye Oyük bfr ehem-
E m çocuklarımız babalarının yanu mfyeti haJzdir. lngiJizler, ellerinde 
da bile zor lise tahsili yapıyor. Kral, geçenlerde ltalya tirolün- tuttukları bu mevkiin kudretini ni-

Bir tek Galatasaray neler yetiş. 1 de seyahat ediyol'du. Trentodan f. lAl etmemek için, bu mUstabk6m 
tirdi. dJyorsuauz. Biz liselerlmı·zden ki rehberle beraber hareket etti. D 1 t d r.ı · mevkilerine karşı koyabilecek bir 
çıkan gençlerin bir Galatasaraylı gı' ~ o mo cı~ arının en tehhkeli te- h 
l;l o1mas tstA-• pelerinden birine çıkmağa kıırar ale ifrağ edilebilecek Tangerde 

mı cuuyoruz. Sonra ma- herhangi bir yabancı devletin yer. 
azallah Tilrk"e ıstılahları kimse an· vormişti. Y~rı yola geldikleri za-:ı :m cıth· 'b. b k leşmesine tabammfil edememişler-
Iamu. Bir ecnebi kadar Tllrk,.A ko- an m ı, :!" ora çı tı. Rilzgar ~ 1;1fddetle esiyor gözgözU · dir. Bu sebepten lng"ilizler İspanya 
nueunız. · • g rmıyor-

"'~ du. Kral ve ı·ehberleri kayaların arazisindeki hadiselere, ve ezcUm. 
~k kıymelli muharririm ben arasında bir kovuğa iltica ettiler. le Centa ve Algesirosdaki faalt. 

libyle düeilnUyorum. olabilir aynldı boranın geçmesini beklediler. İki yetlere bfgAne knlem1yorlar ve 1•. 
~ıs bazı noktalar vardır. Sayğı- saat sonra haya dUzeldl. Kral, da 'bencı devletlc>rln bur Jara bn, ök 

rijllJ. ı~rım. ğııı tepesine çıkmaya muvaffak ol- çap~'l tonlar , zr.d hilmeleri 1~. 
FERALP.. • .ı:. ~ • clu. ~ ........ .,... m:ılınJen ~ok endişe ediyorlar. 
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- Otura! .. BeUd ~ .,_. .. 
bygwnı De, çocak .......... 'bir 
.pgda, OD bel ~ ... . 
4irdim, OIML 

Koeuı JmrenAııeM ... ~ 
de, leDC 1* ..... da. Set .... 
Belatmns llkDlir. atik tan' • 
dalldl.. lXJe. 

Kwdut1nı wt :rua. ..... 
.. ID8Jflmll - ... : Bir .. 
obmlt, cl&JI ....... . 

Genç telme'I vulfeal icabı. 1111'1-
b ~ ecB1t9. aa lıabın lllJadısls 
Uzl1ıllm. Zamg bcleılud acara-
.rU. J&ftl 1&ftl iN ayabk aeı•ı 
ahrnltm SaeldealD ........ 
der4iği tatlı welmqDr. 1la ha· ı eta
znıa ~ l*u dladri)Oldu:. .... 
ht haJl lc;lmde deJMdlllo• bir -
bit 8rküllt .... garlpllk ftl'dı. 

Gençtim. U. ~ llıl macera 
pçirmeif, nlemnfil, gfiDJlm ide :le 
tıstıemfyordu. Bir ~ Jm1& llayab

"1rleff;lrmek l;la; keadlm1 daha 
pe •vallı buluyordum. A,.ta eBne 
kn Jlra geçen bir erbfe, bir p!M} 

hfl"r yeli~ .• 
Bir glD uladmı Jd. ben • .eft. 
~ tatemedm hemde! .. 

Bombot lre'hlm, '* wJl bdm• 
__.. al8Y &in bıt•4 ı...ıa. Oaıu 
• .,........ ...... .. Clllm bir ....... 

hldNim. Velev Jd .... 4alll 
..... ..... ki ... idi. llaJat1an-

._ Otellerin ,~ ıiöbetl beklJyft 
.. ÜU'lmı l8ticnb. ller mllsbet 
JtA-.eye_varemusat, ubah pı 
iııltı111aiadell camarteıd gblt plell 
~rü!um. bir :u.telfııe bth!alr. 

~....-....... Berrak baftda 
aaMllllar......... -...ı dalaa 

i ktı. Ye am:M Brightona yak. 

llılblllan..... .. - ..... 

banda: 
-Keaıdnm .. Çokmemlnm ap... 

t.q .. Sabrlanmi ...... tabii bir 
ahehnh1r1a uv, hıklmn olmadıta 
aadetfn)n Jdlçtlk bir ~ba
dime ayuvat al'Ullllrdma. 

Fakat, onun huaaa blnJ'ealnln 
ua.t cJi1arluda p JIPl'UdıPu 
anbyordmn. Çok nulk yaraddmJt, 
iace bir imdi. 

8ecfdenln - 80ll mektubunda, 
hiç de beklemediilm bir havadiafe 
brpJqtmı. Bu gCSaderdiğl Dk deni
n mektubuJdn. lzbrabmı ~ 

0

mlltL o gine kadar Jllldlğı ...... 
birden 1IÇlll1ll, Del9 lclnde PQlll .... 
1Dlk yıllan bir flrtmamn tahribata-

- utrumlb- BaJatma dtier' bir 
..ıi kadmm varlJlı bft(lllll, tm. 
rap .,. JnüaDQlık mdetbd .QlinJ.Je
rek mağl6b etmlltl. 

Bana .. bir •tır JcerWnde. 80 

nqcdı: 
- (APlltJ' .. Yoba kit.hat bm 

de mi? Bula bir yol ı&ster. ku 
nm? 

Çok IJl .._.. ... : ...... 
lıakm deiHdi- KocalRQJD bltlUı 111.&'l 
dl ve manevi dmıtılarma ~ P'!' 
... bakı§larmm. hlcbk' ...... 
jlpıediğl, dadaldarm batbw 
1raq1, ufak 1ı1r wlm ı "•te araJadl. 
it- blle-~ Omm ,.... 

- deateii. lmit lfliı bencUm. Oma 
saadet"ni konunağıa and ~mfftlm,. 
Uma ....... ....,..... 

Çocupnu alarak, ,.... gelip 
-ldaluı 

b umumi merkezinde n noter hu· Diğer 18hfrlerde: Nulte 1831 
mrwıda yapıhmttır. Bu ke'1dede (Balıkesir), Ali 41TO (Buna), Salt 
"•nan taUJtHlerin lalmlerlnl, he- 2048 (Diyarbakır), Nadir 1270 (Ed 
ap nnmaralarmı ft bulmıduklan remit), Avni Seicuk 6820 (Gir.un) 
llh1rleri mra ile yazı;:vormı Ripr Fabrl 24:70 (Trabzon). 

ı.Jlrahnpy 

ımmtl 1912 (Uaktldar). 

Mllnkazananlar 

Saliha 29332 (Ankara), Zehra 
16M9 (kmir). 

W şer lira kavnu•ar 

Relit 69869 (tstanbul), Seyful
lah 7617 (Adana), Ayhan Sami 
8211 (Samsun). 

llllra'm=•glar 

Ank&rad&: Osman 3165tS, lıfeh. 

met 32M1, Sabahaddbi 21483. 
Jstanbalda: Turhan 89692, Kuk· 

bil a.a, Jlelmiet ıaacs (0.kldar) 
Karta n& (Beyoilu). 

tmnlrde: Süruri 15599, l'atma 
14358, BalllB IU509. 

Dliar l8ldrlerde: Nazif M8'l 
(Jaıddiehlr)' Jfuatafa Ylbel lt(J8 
(Kayaeri}, Şemseddin Dlth"'alr 
822'l (KonJa), Kari V1181Jikıu 
2131 (Jı(etılill). 

25 ter Ura keppylar 

Ankarada: Efser 14:790, ibra· nıs blraktığın, gtınq dofarken ka· mUsa•aba ~ Sa& bıt 
hlm 25841, Leman 31838, Kuat- payı çeldp gittiğin gece... şmak, af dilemek, sem teeellf et. 
fer 6006, Gürel 33631, Emin 1614', _ Medit dinle . yavrum anlata- mek ICJID duydulmn deUc& anu.JIC 
Şehnan ~ Seniha 22048. yun diye sandafyeye çökttl. 1zah • rafmen kudus köpekler gibi yum. 

lstanbulda: Hüseyin 9702, Ku- demiyeceğim, taç keı-e plemanJıiile ruldanmı 1811'& 1811'& odada ....... 
rom 571~ Yorgi 79598, :Eaat 57136 aaçla.rmıı yolduğum bir baleti ruhi· JOI'-( girme• • Pndl bula gol 
Lfttfl 82835, Hatice 71736, tbralıtm ye içindeydim. o gece.. mtltlılct bir lmılL ba PfJl'llaa ..,,,. Mbdq 
G7017, Emine 67756, A.Yf8 190901 can sıkuıbsı ve s1ıı1r .içinde idim... gllltlacltm.. bu h•Hmden mwk aı.. 
Oamaıı 24526, Ziya 11301, Doktor M:edit, aöailn burasmda kirpik· cak. lgl ferahlıyaeak, al&J edeaekl 
Sim.on 47233, Naim 38066, ~ lerinde yaatar, dudaklannda huln diye inad ederek ba efkenceye '°""' 
toM1. HaUl 20312, Bahir 196.4, bir tebessüm titriyerek acı acı ba- 1a kendimi de, l8DI 4e •ı»Am .U. • 
(Galata)-, Semiha 2077 (Beyoğlu)' ımı alladı. ,ordum. Bana .... Kedtt.- Re • 
Kalyopi 1620 (Galata), Fani 18798 _ Babrhyorum.. önceden balı· pae ne oııd8'1GDD. rahat bir PG9 
(Beyoğlu). setm•e-n ne olur! "•kadar ar.ı bl· bir gUn pelrmek _..olmam .. S.. 

lzmirde: Şakir 59t4, Faik 20485 liyor musun .. ? Bllemezsfıı! .. Sabaha =ğ= = ~~ 
Ketin Oğus UU&, Sabite l.9ü5, kadar oMtiğim aea hiçbir 18J8 ben· elam bUe ..._ Baca ~ 
Vasfiye 2842, Yusuf 18277, Dtlrda· -tll- ~ -...ııı---- ı..n- .. z- ~ 

~ -· Vll -™- .._ ..... _ .,.. deki emllldnf ta..ı- ,..,_ ..__..... .... 
Re 14452. etmecflilm bir hakarete lll8l1IB kal· 'Z™ ._.... -z--

Dljer gebirlerde: Ayee ~ dıktan aonra watıeha kadar bin bir rabR JOI& 91nnaia ~ 
(Afyon), Mazhar bwıh 1017 (Ak elim cftlllıneeyJe kıYraDdım. Niba:r-t Olb, bllmlJOl'lllli •dlelw'lml 
hisar), İkbe) 1143 (Ayvalık),Mür- lnadm, p1meAin 1raJ'll8lllCla didik· Seni artık IQ'1l1llUftur Jllll llDln8t • 
ıel 2"118 (Antalya), Ka'Ulli Mecit lene dtdlklene Jraranmi ftrdlmt tim? mı& liıllll ........... 
118 {Bafra), Sudi 1081 (Bergama) Besbenı 1ı1r heth• var cleclm.. ol- mf;rordum? Kapına rllnt'• ..,,.., 
U-ın ---.... ._ - cre....a. ... -), 11:1 ... ı-ı- mıyan vaka mı? Çocuklanmı ahi" tun. il._. lira t=wn'v naua ~ uu -.Y~ -&3v O ala.~ 18J1e al&1at4a • 
ır.u ('131.lı--), )ııf-..... ... a.. ıa~'T (-.. çıkanın. Sevllmiyen meY~~ 

ADbnda: RaJrl 325M_ lllll'i.- wn: ~ UllWU& - ar IUU'daD oradua orqa, llrlldı•i 
cuı 21152, Hqriye 28681, Renk nrma), A.1Mhıllah 18 (Gnian- le brgün llllu..... dlm. Gece a...ıet ett:flba _.... .. 
1llm. tep), Cemal Ahmet 168 (tnebolu), Söd ajmıda kaldı: (belMIH tağlm RZAbı taanar ediswsin. 

ı.taalRdda: Ku8tata T3812, .. Nuh 1533 (Kara), Remziye 110 bir başkası var) sözftnftiı neden eon- lfenL ...... •t1ufl ....... • 
11eJi aısı. n,a 838 (Gllıte). Y• (Kanili&), Kma 1742 (8ıwa), ı.. ra manasH11 kavr11an Nebil kamp dllr •,aiip•ek....,..._Dee 
g1ae 11115 ~. Ma>vc mallla ('l'anua). yemiş~ibiyerindenfırJadı: H lllıl praja ....... O..,._ 

Balbuld, ctprleriml menllu bir hu -Ne eledin? Ne dedin? diye be>· ' ·inden ~oliara dUflp (8.-) • 
taht 8ll'lllllb. Gaa' 1a 1-1 Jd- ~ • ~ • (YENi NEŞRiYAT fuk boğuk 11e>rda. Bir 'Mıtkae mı gtW... owı.t ....... J'M' • ...__ ~ ..._, ..._~ ·~rı• enı'• var! Baelra kim .olalliUr7 Kim - IY.a ....... _ - L-·- ... bi,r..... ..... ı=w=ml, ...-.+.,.,.. lmlt· ,.. • LOK-.a.N HEKiM , .. , _...,..., ,_ .... __ .. __ .,... 

-- )'UVaDJll lnıdld,etiıle el mtablllrdl. tir) ..._ •••• .... m-• ..__ lakb. Ben ölf\nce ne elacakt. C'- • Lokmaa h ldmfn "tT" fnef _, .. -·--- .... - ....... 
o ftlı:it...,,. • b'"lkfz' .,..mpıyonaaı ttı <Aeh b 1 ... , 1 

... ha?t_ ,.ıarr, 1ıııtae1 , .. ,... .. 11 
7181 §1 • 11 ~Al ne er ya- Seat llÖlliip alçal.arak.:. diJirı.mı bml etıallr~) ,.,_ , Mı 

a.atk "I• elfil-I •••' lılr BdWenlanhrl..,.,.. edlll te- pıyor?), (Apaadlsit neden ileri r.Vallı ~ ......_,, 
&11&1111.,,.,.,.,..,..•n••NDll • ~ naa11 maçtarmda: plfyor!), (Becla•adan knırcık z.vdı~=.rn M ~==~ .otlt..W. .. ,. • 

ÜDdlkta 8mr&, ..... atdmtmı& 11eme1 • Benbl AJmn tlftl, aaçb, rGze) olmak ~n!) (Yor- btltilrı anJıyoıımı.. benim Jıaydut!a- )'Oldla. atla 111' Q =:..... 
lıi,.bir "· • n i .. im razı olamazdı. -··- • u..·-·ua -- ..aew..a -nluk - •..a.n..ası-'-'L) (•• -~ ·~ 

y 't -~ -...- ... .._ ,...._ ... ..... ...,..." M.IA • -n- jum, kahellfnn &ılnde ne tlktr1ln ema+• D•ılr .... •ldlfl. D9-
0 berb9ten ..,_~olma- 1/2. l/I, 8/8, t/T.. ıaekteplermden mesun olanlann kapddm nmunttaan 1en1n •vsr·ı .._ Obl. ...... I* w ......,. 

p ll\·ıktl Saadet hakkıydı omaa.. Kıidmlar arasuıda VJaeeler..Balff cemfTetl O .ıbl tok bplettt maka- u bqma,.)avralarm ~ ,.. (onda da ,....., tlJoıta. aa flllı. 
Omm labrabı bmflfl 61 matrdı. Birlelit Amerika, Franm ~ leler nrdır. TDrkiJede ve huf9.. min eletbil Jd ,...,...... Q atin eh- ı·i koi?mak isay. lstiye lstanbura 
Kendim gibi, o da Wlllı1lt ...,.._ ta JlleYCUt birçok !bayilere U&veten tanda feftaJMe eanam mkan 111r pledfm, R•Mna .._ tı tıdı 
eütı. Ant ••ibafe lılr lrm:wll, .__ ti Pmmetler • BeDJ FraDm çiftini başka daha uamuskAr bayiler il- le olnn'liu. s.m lılmadm a"he n....,• Onılla .. ->• · ı ... L 
cDlertal blllmak ............ 1/2, 1/2 mağltp ~. dır ,,... '' .... 

JODw.l;ır;;,,..... 1ılrlllllrte -----··-··-·--··--.. z~a'\~si 7,6, aenel"fi (100), cflt. ~~~~ ... ~bir lallmaırı...tstw 1 , ... -.: et ı..-a ...... ı..111 Wh --. lılr - bhalarm 11e eesint zol'la göpUne .._.ım ~...-. ~ alda. • ..,_ ...... mi WI .....,, ... 
.._...,_ .......,, -. w lf kc,Ueksiyon (126) ~er kuru~r. ll'lklabJle (-) Jamıpavuı da a maT JDlde fala flllla ...,_-......... 

C1mın. dellill _........_ ~ """"' OldGrdtlm. onu!.. ft!.... _,_ .... 104 ___ ._bir .......... ,,_.... 
-.- ._. uı•aD7ua .. '::· • • YUlllll " tMtbı6nıtlbpatnuf. l'ena (Del' AI ifmı) 

.Kardetbnln )'Uft81111 ...... lncleıa Se'diiim kadım öldilrdtım. Bal ,... 
urm, bu evli bdma lchnde daia *8.yeti mlar için ialeclim MODERN ADABI MUAŞERET 
afllnmes btr nefret bllllıl daJdum. ~ ellerim JdrleadL l'a~ Askere, Momura, Kadına, Er. 
fireadlm ondan!.. Irat bu ~ kardelimiD gölleri- keğe, Talebeye yazılmış 1939 yıh-

Bilbı-, omm ba ..,,_ huta mn acnsmı dmek, 0 kllçWı ga.1erin mn en son, en güzel, en tasnifli a
hla IU'Ul 'kahpealli ta ..... o&.- J8lllll dindirmek, onu vurmaktan dabı muaşeret kitabıdır. 
duğuma anlqmca, ...,.......__ gclk daha gtlçttl. Müellifi SOheyli Muzaffer mu-
Be11111Mea '9'Ul'Ulııa111f.1m. qereti ayrı ayn kısımlar halinde 

Kesik bir hmçlarık. bir IDlltl du. 
Ka1 1' H, .......,, 1 h twt ı~ yuldu. Katil bir 7JiBl llaHnde ,ere tetkik edip. mfllt, ferdi, cemt, bey 

Dl, ı. ltiaal. W•m M ,,_... nelmi1el ve idari olmak tlzere ki-
Kotbım- Oau lrathtda• .-..., )'lklıırten. hllrimtn 1lereti berlae tab~ılara taksim edilmiştir . 
-......... ' '•wt S. 11 ili .,. ,.. .. jandarma, dinleJicilerin ..U. Herkese llzım ba eser, lnkı -
je'nbnle tılr Ildır ·•n* =gJn- ._ıu. hak1"8n amada, aJıoedi.11 llp Kitabevi tarafından. fevkallde 
akıaı.a ..ı oı.a • >tr•i'lıı ... ~anyorfardı. nefti hfr tekflde tabolanmapur . 

WbTll ...... ..,..... ....... ti-
.... ... llld, ...... pi ....... 
lılaalıamaFdzhala .... ••lllL 
Telıla•• s:lll ,..._Anllaa .. ..................... 
Dm pıfJIJk' 1ılr bt .... tıelmls 
ettld)'otcta. aa ,... ,. tıoııraJdu, 
.... _....... k1a t91dıd...,.. 
... ......,. .......,... '!' .... 
aetoraa g8rtllttllll ftdetp. ...... 
....... l'lllkw. ~ ...... 
4'aklllktta ....... 

lhulld. bak .. ,. •• '* .. 
le: 

- )(fa Bartendal'ı .,,. ...... k 
De yapacafısf cli78 IOrdu. 

..:. ... ,..... ~ 
"'9dlc1en fttlttlmeğe llbıain ,.. ScJl. 
d*i lllrilld IOkağa apa ela ..... ....... ~ 

Gaao- adam bpımlan fati09Ü 
ecle.ırm 8'uDd arabqm lclnde 
Jraldı. lılla Bart.endal ne blrfnef ve 
.. de fkbıel .... ~ 
Beyhude yere bahmduklan eaddlJ.I 
tıaıdbettller, gtlmıf dolılala mnu 
lenb mtlabet bfr neticeye .,...... 

...... ~ tılr otel ---

Telrlra Ne. 9 

QodaJ:da,....... .... w lld:lft 
... llir llllte ,..,.. 

Qmc adam ..... De: 
- aal4um .. bejırdL S.knm 

._ 8kar .t.e1t: Pal8"'be, LldJ, 
Adaml Jlia BartendaL Şimdi be
- ~ Yabm buradaa te1efa>n. ....... 

SftDild, arabayı pr!ıe QeVJrir
JreM 

- )1~ diye aordll. 
- Çok bult. Bukadar erkenden 

aasl1 gidebilirlz. Kadıncağı11D •· 
Dl~ Onun için tiJnftiden 
IU randmı a1aJllll Sabehm 1Rl ... 
bn aaıbnda, l8hlr aaıı ınkacü bir 
191rilde 'V9 uyum111 glbl duruyordu. 
lv•nNla eller1 terlemlf, çehrell 
....... BirkM dlldlla IODI'& 

Qmı•: R. SAQAV 

mu.takbel hanbtl tanmlJe te
mwlr ecleoek. ya 8mk1e 4Dtw1' 
yahut tellkete aaplamp bt.eülar
cll. 

'.Nefonda bir hlmnetçl bdm 
onab ftll'C1i: 

- Kls Bartendal odum~ • 
tik trenle hareket edeceJr. hmfnhıl 
116yler mhdni•f Birkaç llllJÜ19 IC>wa 
bir geııt b4m .... 

- ~ ilen :Mis Baıtendal'un. dl· 
ye ceva]> verdi. lQI Bımızd ,_.. 
var tekrar meydaDa mı çıktı T 

§alıran SftDild: 
- Bvet, DeNden blllyorsanus 

4lyeblldL 
- Sevglll Mia. &mand aDtabl· 

den birfBfnln, Danovdül tül ye ta
dd ptolmm lalralap da, IJ*ll • ... 

ile ....... bir bdlm umre ._. 
rlne ftnluak ........ ,Ur .... 
mi! Cmmat ne 'laklt ...... , _ ......... ...,... 

Svulld. kll8Ca pıceltlJba *" 
,.,.. ... h' ılerl plaftL 

- 1'e Japallllfrm T 
- O.. sene Lac1J KODOlt.Onu m-

bdıll llir W111Jwtta kmtaın ti•• 
Ben ... 

- Kvountlarm mran ille 1'11-
.._ _,. calamJtldll ld. • 'ın 

...... ""1JPll9xt•- .... ... 
1llllnbl& l'aqt baadua ..... .. 
mide .,.,_,,.... 1111& .... 
nenıde~Y' 

- Sldj 8trlt .-........... 
tamoW1 ile il. Cockr4 an.. nfa.. 
katmdtgt ...... . 

-Polla ......... wvel'tü& .... 
~.dolaphlJlr mqlal! 

- Blg Jdmae. llaUl ,.,, ••• 
~bile~fllnwlanlılr .. 
;papaınas BaJhu1d bir Mata bcfae 
hadiamln cer91U ettJll ,.. ftntı 
blUris. 

- Pekall! obdar ça1ü. ,..._ 
J.lnik. o~ kadar ham cılarlim. 

- ..... &ıelll• w animll llıfl 
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Q '. Recai zade Ekrem ın 
Hatırası Anıldı 

Dün saat 18 de O?iver_site kon-ı 
ferans salonunda OnıverSJte genç
lerinin iştirakiyle Recai zade Ek
rem ihtifali yapılmıştır. 

Kilrsüye ilk defa Edebiyat Fa
kültesi Profesörlerinden Ali NilJ.ad 
Tarlan gelerek büyük bstadın ha
yatından. şiir ve ~airliğinden bah
setmiş ezcümle demiştir ki: 

"- Bundan on ~kiz, on dokuz 
sene evveldi. Bu salonda (Edebiyat 

• t") bir medresesi mezunları cemıye 1 

Recai zade evvela Türk Ede
bi atma garb eıtetiğini zevkini 

t yttıran değerli, faziletli, çok 
a ' • 

okumaf, çok muvaffak, • ınce 
ve h .... • bir fAİrdİ. Biz o zaman 
bilha..a birinci vaafına fazla ehem 
miyet atfetmiftik. Bug~. de •••· 
ğı yukarı ayni ıebepler bJzı burada 

' " top.uyor. . 
Bundan sonra Proiesör, Recaı 

zadenin şairliğine, romancılığına, 
tiyatroculuğuua temas etmiştir: 

Ali Nihad sözlerine şu şekılde 
nihayet vermiş ve demiştir ki: 

-" A 2 iz arkadaflar: 
Medeniyetin, sanatln h e r 

tek• ülü türlü, türlii mücadeleler am •. 

;p._Q·LİSTE .~··-~ 
. ·. 

Ailec dayak atmışlar 
Koca .'\f ustafa paşada Sancak

tar Hayreddin mahallesinde 271 
numa11ada oturan Hayriye polise 
müracaatla Kasımpaşa Hacı Ah • 
met sokak G numarada oturan kar
deşi Cavid ve Cavidin kayin vali
desi Halide ve kayin pederi Meh
met Ali ve karısı Muammer taraf
Janndnn döğüldilğünO iddia etti
iinden suçlular yakalanarak hnk
Jarında tahkıkata başlanmıstır. 

Kundura blçaöıle 
yaralamıf 

Lalelid~ Fethi bey caddcsincle 
kulUbede oturan eskici Ahmet oğ
lu İsmail ıtyni yerde 63 numaralı 
kahvede oturan 18 yaşında Hüse
yin oğlu İhsanla kavga ederek kun 
dura bıçağiyle İhsanın arkasından 
yaralamış olduğundan yakalanmış. 

Yeni eserler ı 

Türk 
Kemankeş/eri 

Yazan: Süleyman Kazım ırt.em 
Esbak lstanhal valisi 

Pek eski bir TUrk sporu, ok atı-
cılığı, hakkında yeni bir eser! 

Eserin nasıl vücude getirildiğim 
müellifinden sorup anladık: 

Bay kini ırtem üç sene evvel 
bir gün (Nuruosmaniye) kUtlipha
nesinde (Kümhül ahbar) tarihinin 
basılmamış .kısmını tetkik ederkett 
müverrih Ali efenoınin Türk ke

mankeşlerine ayrı bir fasıl tahsis 
eylemiş bulunduğunu görür. Mera
kını celbeden bu mevzu ü:rerine ki· 
tab araştırmağa başlar. 

!kinci Sult.an Mahmudun emrile 
kahveci başı~a Mustafa Kani beyin· 
kendi adaşı-- kemankeı:lik hakkın· 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin İzmir tütun fabrıkası için (6) adet elektrik motö

rti fartnarnesi mucibince pazarlıkla sabn alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beheri (100) lira hesabiyle (~00) Ura ve 
muvakkat teminatı (45) liradır. 

ili - Eksiltme 20 - II . 939 tarihine rasthyan pazartesi ırftnO Mat 
14 de Kabataşta levazım \'e mübayaat şubesindeki alım komiı:ıyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün ~özfl geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ve kata· 
lokla11nı tetkik edilmek flzera ihale güniinden on gün evvel•ne kadar 
İnhisarlar umum müdürlüğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve 
teklifleriniıı kabulünU mutazammın ve ika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık Için tayın edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yuknrıda adı geç n komisyona gelme-
len ilan olunur. (86) 

Muhammen % 7,5 tem-:! Eksilt. 
Bedeli nat 

Cinffi: 

toplantı yupmıt ve üstad Ekrenıin 
hatırasını tebcil etmifti. O zaman 
hen cemiy.:tin reisi sıfatiyle celse
yi açarak cemiyetin bu ihtifali nİ· 
çin tertib ~ttiğini izah ettikten ~ 
ra, bizim aziz üstadımız Recai 
Zadenin kendi tabiriyle • namda· 
tı mükerr~mi namık Kemal sade 
Ali Ekremi kür.üye daftt et-

...:-sinde meydana gelmıtlll'. neuo.- • 
1)6nyanm her tatmda bir ahn ten 

tır. 

Otomobil Çarpması 

Miktarı: Lira Kr. Lira K. 
:-:--:::~:----:-::-:-~~~~~~--~~ 

3 kalem sif H. pafa 4600 -da bir eser yazmış, Abdülhamit za.- Dekovil malze
manında da bu eserin bar lmış ol- mesi 845 -

menin 
Şekli ıaatı 

Açık 14 
1-• babnak kabildir. Recai zade de 
... 1~ 1-k" • 
bizim hu~kü sanat te -. ımıze 2rno -duğunu anlar. Muh. Mürekkep 

Fa.kat yüz senelik bu tek matb.ı ve vernik 
2200 kilo 164 25 " 14.36 

• t" CUnk"" R-·i sade bizden mıf un. :t' u -
evvelki n~alin Gatadı idi. Namık 
Kemal zade ise bizim nesillerin tı.
tadr oldu. Bu wsile ile onma çok 
necip hatı .. uını bir kere daha ta· 
ziz etmek t.terim. 

,oı açan mühim bir ,ahsıyettir. 
Ona hürmetle ve minnetle anmal .. .,..,..,, 

Kadıköyünde Modada Leylek so
kağında oturan Salahaddine ait 
1884 numaralı otomobilin şoförü 

Nişan oğlu Vıartan Parker Haydar 
paşa caddesinden geçtiği sırada 
Haydarpaşa Bira fabrikasında 

kontrol Ali Volkana çarparak vü
cudunun muhtelif yerlerinden yıa· 

ra1amış olduğundan Y.akalanmış "·e 
7aralı Nümune hastahanesine ya

eser yazmalardan daha na.dır! kitap B kül (100 ki) ı d as a et sif 800 - 60 - " 15 
çılarda değil, umumi kütüphaneler · Eczayı tıbbiye 75 kalem 643- 48 28 " 15 SG 

Bundan sonra kUrstiye Sabri E
ad gelmiş, Recai zadenin tenkid
elllği ve ustadlığı hakkında güze) 
ve uzun bir ıöz .ayledikten son· 
ra Recai zadenin ştirJerfnden bir 
bam okunmuş ve ihtifale bu suret-

de bile nushasını bulmak mli§kül ! I - Cinsleriyle miktarları yukarıda 7azıh malzeme açık eksflt~e 
Tesadüfen bulunsa bile genç spor- usulivle satın alınacaktır. 
cularımızm, tarih meraklılanmız:n lI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda 
eserin çitrefil üadesinden istifade gösterilmiştir. 

(Edebiyat mezunları cemiyeti) 
neden Pe<-al sade Ekrem için Wr 
ihtifal yapmı9lardal S-un .... • 

edebilmeleri daha müşkül! Ill - Eksiltme 16. 2. 939 tarihine rastlıyan perşenbe günQ hiza. 
Bu vaziyet karşısında Bay KA. larmda yazıh saatlerde Kaıbataşta levazım ve mübaya.at şnbesindeld 

le nf'Jı.aYet verilmiştir. 
tırılmıştır. ni lrtem ~.a.hşmağa koyuluyor. Kil- alım komisyonunda yapılacaktır. . 

itini izah edelia 

~- K~saplorın T oDlantıs-
Eroin eatark•n 

Beyazıd Çadırcılar caddesinde 
72 sayıda oturan İran teb'asmdan 
aabıkalı Eroinci Toylu Hilseyin E
roin satarken yakalanmış ve üze -
rinde bulunan jki paket Eroin mü-
1&dere edilerek hakkında tahkika

tüphane, kütüphane dolaşıyor; ha- IV - Şartnamelerle listeler parasız oJarak her gün sözü l'eçen 
yatta bulunan kemankeşlerimizden şubeden alınabilir. 2 

bazılarına, yeni teşekkül eden ok V - Dekovil malzemesi eksiJtmeaine airmek istiyen firmanın fl 
spor kurumu milessisleriyle münase- yats1z tekliflerini, verecekleri malzemenin profiJJerini, detay resimleri 
bata. giriyor; Ok meydanına ziya ni, eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar umum 
retler yapıyor. müdtirliığiı tuz ien şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için 

Şimdi meydana koyduğu ese'!" tekliflerinin lca~mlünü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. 
uzun süren bu tetkik ve tetebbula- (625) 
nn mahsulli~uyo~Kita~ müt~e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

ta 'başlanmıştır. 
Bunlar da eroin çekerken 

Balatta Eroia ~ekerlerken E -
roinJeriyJe birlikte yakalanan Os -
man ve Çam namındaki şahıslıar 

Eroini kaçakçı Ahmetten aldıkları

edince matbuatımızda bir ek iğin ik- Halk OpereU 
mal edildif!ine kanaat hasıl ettik. Bu akşam 9 da 
Eserde ilk evvel biyografi meraklı · MODERN RlZLAR 
ı .,, "l p-ı "k · h-ıt ih Jp Yazan: Mahmud Yesari 

m söylediklerinden her fiçü yaka! mankeşliğimiz hakkında kütilplıa· 
lanarak tahkikata başlanmıştır. nelerimizde mevcut Türkçe yazma 

Buya çalmıf eserler sayılıyor. tstanbul Okmey-

A.11HP&fa caddesinde ParkoteJ danı ve Atıcılar tekyesi hakkında 
karşısında Alinin yeni yaptırmakta ~erilen malfımat bunu takibediyor. 
olduğu yapıda çalışan Mustafa Sonra bizde yay ve okun na...ql h:ı

milracaatla ameleden Tatar Nev· zırlandığı, kemankeşlerimiz arasın
mdın iki kutu yağlı boya çaldığı da cari usfil ve adab, kemankeAl k 
iddia edildiğinden suçlu yakala- ıstılahları, matbuatımız ıcm şimdi· 
narak hakkında tahkikata başlan- ye kadar hemen tamamile meçhul 
mıştır. kalımt yaycı ve okçu ustalarımızla 
Ustasının çekmeçeslnl meşhur kemankeş pehlivanlarımız 

aoymuf bunlann cümei halleri ve her 
Marpuççularda Sarı oğlu hanın- rüzgara göre atbkları menziller 

dıa. gömlek~i Edvard müracaatla bugünkü tabirimi1Je kırdıl lan re· 
kendisi bulunmadığı sırada çek - korlar- kemaııkcşliğimizin inkişaf, 
mecesinden 125 lirasının çırağı A- tevakkuf, inhitat devirleri göstu.
pel tarafından ~alındığını iddia et- liyor. Edirne, Bursa, Gelibolu ok 
mekle 1Uçln yakalanarak tahki - meydanlannda temeyyüz etmiş peh-
?=ata başlanmıştır. livanlanmızla bunların menzilleri 

Yumruk, dayak de ihmal edilmiyor. 
1 yılhk ıçtimalamu ,.,_..ıard,. Kamnpaşada oturan Mustafa Hamlı kendimizin dört buçuk 

Dün İstanbul resı~ vbe k~':~:ian g6ıtc midedir. namında biri Sandalcı Salibe yum· asırlık spor hayatımıza taalluk r.-
Resim er 0 ıç rnkla vurduğu fddia edildiğinden den orijinal bir eserle yirmi tlc; re-

•c - I Bir kunduracı lrumfU- suçlu yakalıanmıf ve tahkikata ba, sim ve vesika ile kıymeti bir kat. 
S p O R sunu yaral•dı ıanm14br. daha artmıştır. 

ıcaragUınrllkte Tqhanda kahve- YUzDnden yaralamıf Avrupa mUellifab arasında bi-

• 

vaıı·nın· sporcularla ellik eden tıısan d8D llitJllğindeki le emsaline nadir tesadüf edilen 

h.sbl.halı· ._derek_..._:'"' tımıailiD dHk>rAnına gi· GfUcamf mahalle ve sokağında 
aw.u-- 8 numarada oturan Motörcfl 0° böyle bir tetebbu eseriııi vUcude ge-

L A·tft KJrdar'.m de b" sandalyam man müracaatla bir alıacak mese- tirmek için sarfettiği himmetten 
Geçen ay Vali " - (Benim sen ır dolayı müellife takdirlerimizi beyan 

:reisliğinde topla.DaD tstıınbul böl: oıacak- Bele eunu bana geri ver ba lesinden Ahmet oğlu Yakup tara- ederiz. 
· 8İD8 mensup Jrultıb muraJıhaSl kalım!) demiştir. fından yüzllnden ve dudağından '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
: Ltitfi Kırdarla Udııei görtliJJleletini bUndao 80Dl'8 lmnıifin ;yaralandığını iddia ettiğinden suç- I 
0 JapmıeJardır. 11 ald=~ görilnce, dükkintia lu hakkında tahkikata başlanmış - lfalyeye bllf yere zahmet 

Bölgeye bağlı 22 kulUbdcn GturJD,akta olan milf~n birt- tır Ordu caddesi 275 sayılı apart-
hılıı mu.,.ahhularİnm tştirak .ttiil niD altındaki bir iskemleyı çekip ııl- • Çoculu dlvmUf manda oturan İstanbul Posta ve 
d1lnldl to...ı•"'tıda aporcuJar L6tfı mak istemletir· Fakat tSlllail. buna Telgraf mfldilr mnavinJ Bay Şev-
v.-A-- .-:::; • .ıadıarınuı belediy.a -'Adetle ---• olıDU§ ve hlddetıa Yenfkapı çeşme sokak 

86 
nu- kinin 16 yaşındaki Selman adında-

a.ı.ı~• "~ .,.... JlUlll6 marada mukim kontrol memuru 
. 'Ve darülaclze vergisinin kaldınlına· kunduracı bıçağını kaptığı gibl lb- AH otlu Bekir karakola mOJ'aeaat;.. ki kızı sobayı yakmak için benzin 
· amı tem«'"ılint ia1ıar etJnltlerdlr· _ .. , .. a... smette yaraJamılbl'• dökmüş ve bu sırada benzinin par. 

bu tememüJerW - 1116- dük la 18 yq1ndaki oğlu Mubsini Sir-
Lfttft Kırdar Bu sırada Ihsan da l.smailin_ • kecl tramvıq durak yerinde 14 lamasından korkan oocutç yana-ın 

1ı1r fatida ne resmen yapmalanıU Uıımm um ve merdivenlerini Jmo. numarada mukim ,ekerci kalfası var diye bağırınca yoldan rec;en 
~.o.lain_._ bu ı.r _,..., aıedlsinde --··· f'L b" · · h İtf f h b ~- _, ..,. ..-- -- .ua Mehmet otlu Hakkı döidtiğfinfi ınsı emen a yeye a er ver-
mevzuubahis edecetini söylcmiaıtlT · Vak'a yerine kop.n polisler • mif derakab yeti.fen ltfabe de 

BJIAbara muhtelif mevzular !\se- 81.Ill Cerrahpap hastahanesine kat· iddia etmit Ye ıuçlu yakalanarak 
llBc1e görtıpaelen de\'8111 ed~ clll'llllllar, fsmaBl de adliyeye te•- tahkikata başknmıştır. vaziyeti anlayınca •eriye dGnmUt-

tlr. Dolma mıaçec1e yap'acek • bin 11m etmJelerdJr. Dlkkatslzlllden pralamıt tar. 
lllfUk .wma u.,ett Veldlece ,.,,. .tamaU 1lnei80l'l1l hAJrimlltl ta- Şişli Hidayet sokak 1 numara-
jal tutlk edilir edUmes JIUlranda rafından yapılan lsticvabmı mtıte- da oturan 28 J'&fllld& Nikola na -
hemen fnlasma INatl•DD'•.-• brar aklp dbn akpm tevkif olunmuetur. mında biri garaj tramvay Wasyo

veri)lmll. ı nUDda tramvaydan inerken dtlşmO. 
...,._,. att 800 .m llrallk [ Halkevleri ve hafifçe kaşmdan yaralanllllf • 

1a11m•tm ihtiyat ıdılbltbııde Jmllb. - ar. 
Jere t ı.tml munfık görlllmlflih'. Edebf18t FakOJteai taıila do • y.:U bahçede ,aptmlaeak mo- tptlerladen Ba7 Jlflkremln Halli 
. mıo .,.. lcla My· .. AaMol• SelçuldJerf,, mevzulu Saltan tepesfııde Ane .hatmı 
C1ern ~ llad .ol. mtll&b&ba •· Nrl konferansına dün aqam da mahaUllhM!e imam 110kı..t 1 e ıa· 
llelemlh1 bir pro..- Bu. ..... la- .. HJnl Ralkevlnd• konferamma 7Jda o:."hD Bmh • kısı Jl""kün 
muı dOfbtUmektedil'· IÜ· devam edJlmlftir. Balh Er ayni evde oturan Jfaata-
tuılobl 2,& ml1)'Gll Ura JıarC&M Hatip ba konferanamdıa Ana • fa kısı Feriha mtıracaatla •'imaız 
m f d b hHtmfftlr. cadduinde '11 numarac.ia otuN.D 

• __ _.. bu hafta J&· dolunun f•th n en 8 
• Balll '-·- Seniha 'Olfet taratın • 

Vail Utfl AUVar SaloD11 doldunn merekh dfııle- aıaa 
pllacalt GalataanY· 11eytCJI :-:: Jleiler batfbfa batb alslerbııl all- dan hakaret edilclfllnl ~<J(lla qJe. 
ia t.uJftlllÜ ft .UYl 1°'•1 tft: ~ ka ~· aamimtyetle tatlb etmişler diJderlnden IU~lu halang C,}\kı • 
re Tabtm atadma. geıecetfnt "· ülr.U.lerl• l~ Mı. Jt-.laıuabL 
... jgtknıı ldllaı" .aı .... A#t-~~ · - --

H•kllrel 
HaskB:rd• oturan Bolaar adm

da biri ile KAIDl'lpqa Taput iake-
Jeaf memuna Hakkı aralarında yek 
diferine bekaret ettikleri iddia oJ. 
andatuadan taraf.,. 11ahbme • 
1• •erllmJftir. 

~~=] 
ftJBAN' l'l'YA'l'BOSU ........ 

S.. kralL;eal HemiJıet Yac-. " 
arbdatları Ertaind Sa• Tek 

....... 4 ...... 
ÇAMJJlU>A BiR ZAMBAK 

YodYil a !!.. 

Pek yakında Macar Yıldızlan 
Yeni v~ büyük Bale heyeti 

* 
Tepebaşı Dram klSmı 

BU AKŞAM 
saat 20,30 da 

BİR MlSAF1R GELDi 

* Jstklal caddesinde Komedi 
lcıAnmdll 

EUndUz 
ÇOCUK T A TROSU 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Y ANLISLIKLAR KOMEDYASI 

ıstanboJ asliye altmcı hukuk 
malıkemeaindcn: 

Davacı Karabigada Yalı mahal· 
lesinde Gagaş Mehmet kw Emine 

tarafından; kocası Karabigada ya
b mahallesinde mukim iken haliha· 
mı· ikametg8.hı meçhul bulunan ı. 

mail aleyhine ikame eylediği boga.o 
manın tescili davasının icra kılınan 

muhakemesi sonunda mtiddeialeylı 
lsmailin kansı davacı Emineyi ah

kamı sabıkanın mer'i olduğu bir a,. 

manda boşadığı sabit olduğundan 
işbu boşanmanın tesciline dair veri
len 12/12/938 tarih ve ·937 /3089 
numaralı gıya bf hWmıttn tamaJHn 
ikametg!lnmn meçhuliyetlne blaa~ 

en on beş gen müddetle ilinen teb
liğine karar verilerek teblii yerirıe 
geçmek ilzere mahkeme divanh ... 
nesine talile edilmiş olduto iJAn .. 
Junur. 

Sultanahmet 3 6ndl S.U. Ma
kak h&kimlitinden: 

Davacı la. Bahtekapı 1 lnel Va
kıfhan 17 No. da mOtenffa terzi 
Haaall Feh111i vereseleri Tekili ka-

nii Dilberin.a tarafından la. Ey
yQpte eam.likebir ;yanında 48 No. 
da lfmtafa Kemal aleyhine 81/ 
777 No. lı dosya ile açıları 71 Dra 
alacak daTasınm yapılmalrtıa olu 
mıahatemealnde •Cddela)97hfıl 
lbaetc&hmıa mepal olm•~ 
....... illa• .. ..., ••• 8111 ... 

leli nü karan teb1• edfldfli 
Mide ftha Nfl•emlt Yı malak .. 
mqı pllnaemft olclaflındu 

•Uclaüfla Ti Hrum maa fala n 
mearlf'" leretl nllletle tallllJI.. 
ne -.ı~a tulblad• ..,..._ 
hlklm Ye karar T91'ilmlf old.,_. 
dan tarih! ftlndan itibara Mim 
11111 •arfmda tem7'sf deft et111 ... 
dllf takctmı• 1t1ır.1n ır.M 1rat1. 
7C ••111 ..._ W»ltl olunur - - ~<t11 ·mıı 

Sultanahmet 3 üncii Sttlh Hu
kuk h&kimliğindenı 

Davacı İs. Bahçckapı ı ineı Va
kıfhan 16 No. da mftteveffa terzi 
Hasan Fehmi var.ialeri vekili v& 
kansı Dilberistan tar.afından İs. 
Tuz İnhisarlarında M. Cevad alev. 
hine 38/1112 No. lı dosya ile açı-

lan 30 lira alacak davasının yapı. 
lan muhıakemesinde müddei ale31-
hin ikametgahının meçhul olma ı
na binaen ilft.nen davetiye ve mu· 

meleli g•yab kararlan tebliğ edil· 

dilği halde itiraz edilmediği gibi 
mahkemeye de gelmemiş oldugun 
dan 1Dftddeabih 80 liramn maa f .. 

fz ve tnanarif ve Ocreti vekAletle 
tahsıline 80-12-938 tarUıind& 
11yaben hllktım ve karar verilmıt 
olduğundan tarihi flindan ttM.aren 
8 gün zarfında temyızi dava edil· 
mediği takdirde hükmün ke!bi ka. 
tiyet edeceği ilanen tebliğ olunur. 

(938 - 1112) 

Sultanahmet 3 üncü Saib H .. 
kuk hikimliiinclen: 

Davacı İs. Bahç"ekapı 1 i11ei Va
kıfhan 17 No. da mtltevelfa teni 
Hasan Fehmi veresesi vekil ka
nsı Dilbenstan tarafından 1s. Tıb 
talebe yardunda memur ı..an 
Kemal aleyhine 38/779 No. lı •~ 
ya ile açıl:ın 63 lira alacak av .. 
sının yapılmakta olan muhaMme
ainde mU:ideialeyhin ikamW,ı61ıı • 

nın meçhnJ olmasma bfnaea ltn•:t 
davetiye ve mtMlmeleU gıyü ka· 
nn teblil' edildiği halde itııııaz e
dilmediği n muhakemeytı •~ ge -
Jinmediğinde mOdeeabih 53 Uranın 
mo.a faiz ve tıcreti vek!letle \a1ısf. 

Une ve blJclmJe mesıırifin tahsili· 
•e 8--11-938 tarfhınde K pbea 
bflkftm ve karar verilmiş elftlun

dan tarihi lllnckn ftf bare• NJdl 
A'ln zarfında temyiai dna Htl .... 
diğf takdirde hilkmOa kesbi katl-
1et ed.eett ilAnen teblll olum. 

(988. '17&) 

........_.llMIS.U.Hu· 
kak ••kimHilaüa 

Ollmtl berine terekeeiae mah• 
blaemlaee el konmut olan Chel 
Gllvenfn tahta tuarnfncla R1a • 
nan '911 ... elaqutda kan•el tar. 
.-•41& Bunuh m..ıt eUllf ta. 
bluMlakl 1 _,..h •Ylnm il& 
ı.tmı tltktl ... Ud oda bir ..... ... "1ı1r•••- .......... 
IDllf ·····atik artluıw -·--1• " nlll .._ Mmamm b4a• 
oa..Jr .._. talibine ktn1a wern.. 
oeibaclen taJin eclila 11 ı tn 
, ........ 111•1 ... 10 da .,.. .. • 
)'Oludaki malalre .. mi•• taUp1eıfa 
Uwama ~~ llAn 01 .... , 
- --.. lfMI • 'l 



\J.ıj .~iı mide, iyi bir hazım, 11hliat • 
ve ne,e d~mektir. 

MtDE VE HAZMINIZ[ 

Mide ve baraalduı H'81hr. 

HAZIMSIZLJK VE EKŞILtôt 
triderir ve vücuda ferahlık verir. 

KABIZLIGI 

Mazon MEYV A tuzu ' 
J ..... Dr. Hafız Cemal ··••• • • • 

Dahiliye Mütehassısı MAZON Midenin 
'defeder. Bugünden bir fİt• 

\Hi-9.bll' mt\m...ıt 1t1öst-ah:url&Ja7q 
•katiul etmez mitklll'l.mellyetfnl tak. 

da •decek V• arkadatlar~~ • 

• Lokmanhekirn ·ı 

DiY&DJON 104 1 

MEYVA TUZU 
almakla düzeltilir. 

EKŞlLf K ve Y ANMAt:ARINI ~ 

Vd BARSAKLARl 

yakan zehirleri .-iderfr.:ı 

j favsil·• ooeubinfz. 

MAZON MEYVA TUZU MAZON ismine HOROZ; 
alınız. ,narkaaına dikat. 

TÜRK TiCARET BANKASI A.$. -
----·--

MERKEZi: ANKARA( 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay f alzlerl ödenen : / 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT . -

ŞUBELER: 
------------------

, 

.Muaye.ne ~aatl•ri pazar harlo 1 
her gün 2,5 • 6 .salı, perşembe • 
ve cumartesi .saba1ı1an 9 • 12 1 

fukaraya T. 22398 1 . .......................... ~ .......... . 

ANKARA: 
Adapaı rı 
Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Buraa 
Gemlik 
lzmit 
Safraaboftt rfTANBUL: ÜSTÜNLÜK INTİl-IABı ~ 

MECBUR EDER 
.. TelefoD ı 2316 Eskiıebtr Teklrdat Teiefo11 ı 24477~8- fjıDıl> BASl(.A MARK~ flAf)YOLA/2' 

Co'REBILill SiNıZ Fl!K-AT Mıfv!.4 
Türkiyeıiİn her tarafında muhabirleri vardır. , 

TELGRAF ADltESi 
GtJZvNi.JZ 

MAQKONİ \ 

Umum Müdürlükr TÜRKBANK .. Şubeler 1 TİCARET IUJfJYOL-ARJNOA l<-ALACAKTIR 

Kayseri Vilayetinden: 
BOnyan clvannian çıkan ve Beydeğinneni civarında. Kızıl Irmata 

döklllen Sanmsakh suyunun 100 kilometrelik kısmının etüt edilmiş ve 
fenni keşfinin tanzim işine mevcu• tartname mucibince eksiltmeye 
lcomılmuş ve bedel keşfi iki bin liraılan ibaret bulunmuş ehliyeti 16 şu· 
bat 1989 perşembe ,.unu fora kılınacağından taliplerin yüzde yedi lH'
çuk teminatı muvaklta.te akçeleriyle birlikte Kayseri Vilayet Maka· 
mma müracaatları flAn olunur. (701) 

SÜMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Sümer Bank Yerli Mllllar pazarlariyle yaptıkları temaslar• 
dan herhangi bir aebeple mem.uun kalmayacak olan aaym halkı· 
mızın badema bu husustaki fikiyetlerlni, hemen intac edilmek 
üzere mağazalarunızdan derhal telefonla veya yazı ile aşağı· 
daki numara ve adreslere bildirmeleri rica olunur. 
SOMER BAN · '" 
Umumi Müdürlüğü 
Ankara 

SOMER BANK 
lıtanbul Şubeai 
Voyvoda caddesi, ..»Al.ATA 

SOMER BANK 

Yerli ~allar Pazarları 
Müessesesi Mildürlüğü 

ı inci Vakıf H.n 
Jlahçekapı, tST ANBUD 

.. . 

Telefon 1738 , 1922 

elefon t 44969 

- -
Telefon • 2238ı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Sabnabna Komisyonundan: 

1 - GümrUlc Muhafaza eratı fçin 1500 çift kunduranın 14-2--939 
lalı Jr(ln<l .saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. · 

1 - Tahmini tutarı 7050 Ura ve ilk temiruı.tı 529 liradır. 
1 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
.C - lsteltlilerin o a-ün eksiltme ıaatlnden bf r aaat evvellııe kaö.tr 

2490 sayılı kanunun 82 inci maddeal hükmüne göre hazırlıyacakları tek· 
llf mektuplannı Galata eski lthalit GUmrO~ündeki komisyona vermele· 
ri. "883" 

JORK KEMA~KEŞLERI 

'- iY azan: Sillcvman K41ıi lrtenı 

E&l>ak İstanbul vaUsl 

Bizde y'\llfden canlanznata baş
tıy&D Oksporunun dört buçuk asır-
bk mazwnf, tarihini gösteren bu 
mLhlm ve nafi eser ahiren blrço~ 1 
rea11Jller ve vesikalarla intJşar etti. 

Fiyab 80 lnuuttur. 

UMROKLERDE 1.ŞLERl O 
MÔESSESELERE 

Çakar Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankaaı ı 

kar1111n 'a Çanakçılı han No. 34-35 
...,. elefon : 35, 95 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mfttekimil Te dllnyanıa her 
tarafinda en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyot
lunda BAKER mağaza!a· 
rınua satılmaktadır. 

.. -• Dr. İhsan Sami --• 
Öksürük Şurubu 

Öksürük Te ııefes darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü· 
rükleri için pek tesirli iliç-
~. ijerkt1 kullaaabilir. 

VEQESIYE:. 
~T_tŞ, 

6AHiBI iN SESi 
VE ACCNTELEQ.İNDE 

302 IJTIKLAL tA/J 
aE~4V j 

Hangi Renk 
S İstanbul Belediyesi ilanları izi Mesud Eder? .... I.Ia·l·b·i·n·ası·d·a·h·i·li·d·e·n·iz_c.ih·e·tl·ı··k·in·c·f·k·a·~·ta-6181·N·o·.·ı·ı .a.rd·i·y·es·iz-y·a·~· .. 

l, hanı 240 lira senelik muhammen kira ile Oç ııene miiddetlc kiralanma.it 
J üzere açık arttırmaya konulmustur. Şartnam~~i levazım müdürlUğiinde 

\ 

görDlebilir. İstekliler 64 liralık ilk teminat makbuz veya mektubivle. 

birlikte 23-2-~)39 perşembe gUnü saat 14,30 da Daimt · Envümende 

lbulunmahdırlar. (77Q) 

Em}ak ve Eytam Bankası İlanları 
Esas Kıymeti Nevi Haıita ıncsahası depczito 
No. Yeri T. L. No. T. L. 

851 Beyoğlu teşvikiye malı. 
:rtarbiye yeni yol so_ 17.888.- ArRa 1 5ö9 M2 3577.60 
kafr:nda No. 10, 12, 2/ 1 ·--

858 Beyoğlu teşvikiye 

nıah. Bostan Harbiye 
ve yeni yol sokağı 
No: E!':ki 4, 6,8 

--..... 
yeni 10,12, 2/2. Z0.188.-

., 
!) 721 M2 4037.60 

1 - Mevkileri yukarıda yazılı arsaların satışı, ilki peşin ve geri 
kalanı yedi se;ıevi müsavi tdksitle fafasiz ödemek üzere kapalı zarf usu
lıyle ıır1.tırnıaya konulmuştur. 

2 - lhale 27. 2. 939 pazartesi günü saat ondadır. lat.E>kli olanla· 
rm şubemize müııa.caatla tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde birer 

ş~rtname ~dinmeleri. 

. . 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. ·I 

Fena renkte bir pudra, ylizü
nüze korkunç bir makyaj man

PARASIZ 
Bu aihramiz yeni 
"Pudra renkleri,. 

tecrübe edilebilir. 

3 - Şı:.rtnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını , 

rıihayet 27 -2-939 pazartesi güntt aaat 10 a kadar şubemize vermele

ri ve yanlarında nüfus tezkeresiyle fi~ adet vesikalık fotoğraf getirme. 

ı;arasını verir ve sizi olduğunuz- ••••••••••••llll 
dan daha fazla yaşlı gösterir. 
treninize uygun ı·enkte bir pud
ra intihap etmenin yegane çare
si, yüzünüzün bir tarafında bir 
renk \·e diğer tarafında başka 
renk pudra tecrübe etmektir. 
Bu tecrübeyi hemen bugün size, 
parasız olar~k verilecek yeni ve 
cazip renklerdeki Tokalon pud-

karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 

temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabii ifrazatını massetme
slne ve bu suretle cildin kuru
masına ve şertle.';\mesine ve bin· 
netice buruşukluklann zuhuru-

na da mani olur. Her vakit kre
ma köpüğile karıştırılmış meş

hur Tokalon pudrasını kullanı-

leri. (775) ., . . . , ' ,, ' . 
_. 'Ilı • \ f , · ~' c - r .,. ~ ~ ' ' ,; • ' 

Böbreklerden ld~ar torba•na kadar yollaı·d•ld 
hastahkların mikroplannı kökUnden temlz•emek 

için ( Helmoblö) kuD•nınız. 

HELMOBLö 
•.,.. 

rasile yapınız. Bu yeni "Cild 
renkleri., (Kromoskop) tabir e-
dilen en son ve modern bir ma· 
kine vasıtaslleı karıştırılmıştır. 

Sihramiz bir göz, tam ve kua11r
suz bir incelikte renkleri inti • 

nız ve birkaç gün zarfında teni- Böbrekleı·in çalıtmak kudrqtini arttırD', kadm, erkek Wrar sorlWda"" , 
rı.izde yapacağı cazip tekemmü- nı, -.aki ve )eni beisoguk: tiunu, meaane iltihahmı hel atnamw. aık aı11 
lü görünüz, daima kutuların il- idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini sict.ir. Bol Wrv ı...üa ... ~ 
zerindeki Tokalon ismine dik- eder. 
kat ediniz. Teninize uygun renk ~DRARDA KUMUN, MF.SANEDE TAŞLARIN ~ 

Jlap eder. 
intihabında tereddüt ettiğimzde TEŞEKKOLONE MANi OLUR. 
lütfen İstanbul da 622 N o. }Xl,.<ita sı·lıhat v ' . 1 . . h 1 • d. H h - ~ L __ , 

Ten& gaye• uygun bu yeni kutusu adresine (Tokal on J>ud- • eK.~ ~tm:n ":. s·atın1 ııaız ır, er ecza aneue uulll!lur; 
pudr.a sayesinde artık makyajlı rası 7) rumuzile vaki ol~~ak ta- Dıkkat : L'-;.ehnQtkJ, idrarınızı temizJiyerek mavileştj.rir. 
bir yilz görilnmiyecektir. Toka- lep~e size memnuniyetle, muhte- 1 
Jon pudrası, imtiyazlı bir usul lif renklerde numunelik altı u-ı 
dairesinde "Krema köpiiğü,, fle fak paket pudra gönde•·eceğ·iz. s ... t-.Ebi: Ahmet Cema ledclin S ARAÇ O C. L U 

_32 ±.2&2 g _s::wzu Nei:-iyat müık .. ~: M~c:t ÇETlN BaaıiJığı yer Matba.i E:biiuira 


