
9 
ŞUBAT 

1989 

• , • • •• il -'tllı'•·---
BlrlDel ,. - !le. 27$ 

• 

Sözler ve 
Realiteler 

B ylar, Rıca Ederiz · 

Fw C.r' ••• ... 
_... ~ aa•ttiil .................... 
ca .. ,,.ulls ... -. ......... 
tleduyape.111 .... ~ 
leU.h...._...,._, 

ıfa E • 
1 

• 
iZ 

ra Jlalkeırbale 
&"il tl bafba-

'U' ....... . bltba w-

......... -.............. ..... .,.... ... .... , ........ 
..... sız· 111 ,,_. 
S.••• .. il, 14 ....... -

..... ~ım fı 

Cumarte 
Pa '· Atibi • 
lavlar ve seçim ha 1' 

Ankara, 8 (Telefoala) - lleb 
ll!IÇiml etrafmdaki _, ...... '1Dlm 

1eketlmlDn her tarafmda hararetle 
doam oJnnmıktadır. 

Blltttn villyet ve baalanta, se• 
•e. kıuuml eba,.ti olan~ 
lana illimlel'l eeu defterlerfne ge 
çlribnİftir. 

Her yerde (Mebus inihabı teftit 
heyetleri) bu defterler u.erinde 
tetldlderine. betl•m•ardlr. 'l'etldk
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E ERPAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR Belediyece Okuyucularımız 

Yal Süehw T...o.r T ..... : 66 Kapatılan o·ıyor ki 1 
Dakkdnlar _ 

Enver paşa, Enver paşa _:...~ı.ıı::! aa: brlım::::.:--· 
O Bizim Rehberimiz ==.:-:rl-E ~7:-;!:'!~ 

Haliften Başlıyan Şarkı Enver 
Paşanın Kulağına Kadar Gelmişti 

~. Otel, mevcat ntwmpamelere !lilll mtıcale mraJarmda .. 

~~c=fırm aba~~~~ 
da eblk ekmek yapmaktan ve ek- Her • on 

kleri iyi plim.ediği halde aat- madı. tstanbul, SWeymaniyede 
~ llUCUD;, kapanmllbr. altı lllDedeııberi Karamürsel -: 

Enver P•DID ,.mnda mlhlm Bu=-~== Ç'tlD da kapanmlfbr. yorİmktunettmisin ftl'dJii kararla 
Bundan başka bir kaç lokanta 1 taşyan fabrika icrai faaliyet 

mi~·rda uter yoktu. Kendfli de ""1 • ~ KaftAft•n lokantal&r arumda 
...... k ttl bu suretle ~ en IOD Jromımı-=- . fabrikalar şehir dahilinden bldın-prlye dotru pkilemudl. Bu ta - Ankara· caddesındeld Ştaynbarg. . müddetleri 

clirde müfrezeyi de esarete t.erket- OYJllUIUI oluyordu. Arkada ne ihti- Çemberli tqta Abdnllahın lokaıı· lac8'ıne göre bir sene . 
m~ olacaktı. Jat ne de bir mer Yardı. tasa, 1Andankapıdaki Puıdelinm Jo. bulUJl&ll Karamilneıl fabrikam da p.,. ber ne babasına oluna ol- Bunlardan bqka en ufak bir kantası ft Yabktifldl eaddesinde Sllleymaniyeden lrlllldmlmuı mec-
aan burada dayanımık mukaffmet eeplıane tedariki bile yoktu. Mlhranın lokantası vardır. mu::: :-; 

1 

bir ıo. 
etmek ve bu suretle Ruslara de ken Pqa her eeyi g6ze almqtı. Artık Bundau bqka bnllk kahve mı fabrilwım x!.:nttneıe kurul· 
diaini ağır satmak istf7ordu. Çt ya muvaffak olacaktı veya... f§te atbğmdan kura kahveci Hahlbla L.--'-- da ..,,

11 
.a....-

d k" k _._1. mam111 ve~ .... ,, ... p çay--ua· kü bulundugu mıntaka a ı as er- bunu lllSylemep dili varamıyordL dQJrlrAnı, Buır 18keJe81nde ..,....1 dan bir arsa .ıara,k tstanbulda kal· 
lerin miktan hakkında Rualann Pqamn yanındaki arkadB§]an tua1&J1C181 tak'm dUJrlrlnJan da mıllD• arzu ediyorlarmıe. Kara-
tam -:sın.mat sahibi olamadıkları da bu vaziyeti biliyorlardL O~arcta . .!-~~~ .... ~· milrleDilerln de bir bak taleb ~ 
na emınqL k nereye gittiklerinin farkmda idiler. meleri yerinde olur ve bl1tUn dtın-

İfte bua1in Enver P• far. mm Fakat pqa ıle beraber yola çıkmJt Karamtlrael firmuUe yllbel-
ta.kasındaki basmacrk&rdan bır h yaya . 

ld B b-ı..~..-.e Ruslann il oldukları için sonuna kadar devam mil bu ilmin içimizden dolarak 

Maarif 
Şfırasma 

Hazırlık 
Oııtlmti*ki JU ~ WeeJr'dtl 

ecleoelr olan (ııa.rtf Ş6ruı) DDl 

JauarhkJan ilerleiDeld;edi. 
Bu meyanda, mekteplerin bilJıaa. 

aa liselerin vaziyetleri hakkında 
Ş6rada göril§tllecek miıaele için dün 
hıtanbulda mevcut bUttbı mektep 
müdürleri muhtelif yerlerde toplan
Bll§lardır. 

Bunla.n1an husus! \le resmi liso 
:mUdlrleri Galatasaray Usemnde, 
ortamektep mtıdihieri Beyoğlu ak
şam lm sanatta, muallim aıektep
lmi mildtlrleri Çapa im muallim 
mektebinde ve diğer sanat mektep 
Jeri mtldtırleri de akpm ıwıat oku
hmda toplanarak g6rllpıeler )'&P 

Jmflardır. 

• 1 -

V•ll MUddalumumlyl 
ziyaret eftl 

Vali ve belediye reisi B. Lruf 
Kırdar dün adliyeye gelerek mlld 
deiumunıt B. Hikmet Onat ile bi 
müddet görUemttttttr. 

p O L 1 S T E -~~~ ber a ı. u ~ . ...._ Vali E • t "d.. ""-· ı....:;..-.... basarak deha fasla rl harekete kaı,ı blekın yaptıklar. edecekler ve. onunla bh11aw: ya lje- maıye mu ur- .,.._ --&"~ 
ve onıan ,enye pü kurıtakıen bil hit vera ıazı olacaklardı. lüx.:: ... ü teftiı atti Jllkaelmeeini latemeğe hakJmms c1a Tentürdiyodu konyak 
ı:..ın .. d Oui olurlana aıuvaffüiyet a.... dokto ftl'dır. • • u.ın.u.;rOr u. . VaJI ft belediye rehll r Ve halen mevcut Ye bu.... zan-fi' ""'S 

Pqa bu memnuniyekt h~~~nı ftrdı. lfuvaffaJdyet.. . ad .... 'ft L6tft Kırdar dtln öğleden m em- ait )'8DDUI fabrika IU'llUI lral&ba.. 8iriudde Ebuaauut caddesinde 
ahııea aıaJlt tabii olara ıtevın ı 'e P8§8.lllll yanmdakı ark 1191G!' Diyet mildttrlUIUnll ziyaret etmJe.. harlclnd deniz lrenarmda 

99 
&2 numarada oturan Simon otlu 

Mlytlt bir ceuretle ileriye ablma- lreadllerinl Tank bin Ziyyadın ts- tir. Vali ve belediye reJal blttın 111· :::eı bir m:Vkldedir. DUtmu p- tak maea berinde bulunan fite 
ta karar verdi. panyayı zaptederken; yapmış oldu· beJeri c1olqmıf ve ~ bl- milerinden ablan birçok mermiler ~ndeld tentirdlyodu konyak san-

Ancak Mkerlenn manevi lruv· ju hareket karşısmda buldular. Ta- nayı çok temiz bulduğunu aöylemi§.. fabrikaıım muazzam bacumı yıka- niyle içmU, ve mfldavatı yaptınlmıf-
'fllÜlli arttırmak da limndı. Geı.n n1r nuıı Afrllladan geBrken biltOn tir. DWDJŞbr. Ve su teslsab ve istifa- tır. 
~ ukerlere de yaydı ve yanm askerlerini nakleden gemileri, ı.. Haber aldığımıza gönı vali ve de edilecek kazanları da mevcut- E lr ki z• 
aldleN: . paya llahillerine çıkınca yakıp OJl• belediye reisi bir kaç gtlne kadar tur. Ve böyle az bir masrafla vtı- Kadıtga ltman Caddeeinde 21 - ı.te sörilyorsunuz ~& •• dıye larm ..a--~·- U--ltJ_._' ... es.. Veklletlerte tema etmek " istik- eode -'ecek ve eski fabrika ihya D 
..Sze b .. taclı. Basmacılar bir avuç geriye uv~ wm ~ • na meaelelerlni balletmek ve hütt- -..an~ktir~ B halde ı...ıuı'- "''-- 1&yılı evde oturan Klmil kızı 

·-' · .... _. __ n.- da aynı ili yapmıf olu- ~~ · er 11'"'uu ~ dar DHLngalds yemek pifirmekt miktarda iken kızıl Jl
1191

&r1 pnye au.-~ metten yardım t.alep etmek Ozere darlar da burada yapılnwdyle E· · 
· püakartttller. lııt1Uah biz bunla- ,.,rda. Ankaraya gidecektir. yl1 ci dan alarak yapl- iken yai tavasının devrilmemyl 
n aıahvedeeeliz. F.Buen bu bizim Daima ileriye gideceklerdi. Geri· m!. :=:,,,ki 8:,adeleri ..._.. bet yqmda.kf Mualla hmıbıdekl k 
tik oyuDOllluzdar. Daha onlara öv ye çekilirlerse, muvaffak oJamnlar. _._ __ ._,_~·- Ve 80lll"a ameJe. zı belinden •taiı yanmış ve bera 

· ra ~. tedavi Haeeki hastahanesine göı )e cevap vereceitz ki... • aa muhakkak surette öJDm vardı... ve ustalanmn hayat ve geçimleri 
Enver pqa 90k eesur bır uker- (Devamı •ar) hususmıda da dUf(lnUlmek gereli· derilmiftir. 

4f. Oıomden kolq kolay kork • Ye.,i müfeff~ler tir Amelenin ybde doksanı Ka- FOcceten v•t 
....... Her vesile ile alllhma gü- 1 R A D y O ı llaarif Vekiletinin ı.tuıbuldaki ~ünellllerdir. Onlar da bunda- Takaimde Eminönü mahallesi 
•eJMljfiai lly)er ve bllM•• u~e~- _ , . lmlaal~ akatıiyet ve ecnelJI mek ki fl1'Nlarma bir yuva kurmak ı. de Gtllhak eok•ğtnda 89 numa 
mu, ........ keaHmtla Ukımı- PERŞEMBE - • .. 2 ... 919 tepleri için Uç mUfettif tayin edece teri rada oturıftı seyyar ~esi Ando 
.wetini: bllftil ıa.tennek ~in taban &c .. ı yazm·..+.ı. er. _..o t'lfaliı ~nfiaeiyan tiıtmhuri 
v a- .,.... Karamülsel halkı can ve go- va•• fıiMllJll Qıkaor ve Jıavada uçan kuş l2.80 • Program. 12.8& TUrk Bu huauata aJdıtımız haberlere ntlldeıı fabribmıı burada lmnıl- yet Cllddemnden 8'eçmekte iken an 
1-. ~wt ederek onlan yere dOMü- müziği • Pi. 13.00 Memleket Mat g6re tzmir 11k tedriaat mtltettiti INIBIDJ temenni eder '" elden p- msm yere lfmOf ve belediye dol< 
'6NtLı a7an, ajans ve meteoroloji haber· Am K8ltllr De 1'91 ftllyetl Uk ted- len J8,l'Chma da pmcHclm lluırlu- toru tarafından yapılan mvayen< 

Esaaea buralarda biJn.. kar- Jeri. 13.10.14 Müzik (Uvertürler rillat mtıfettişi Turgut Bfleel ıstan malrtadırlaı' de aektei kalbden öldQ1l anlqı 
tal aveılıtı pek m8'bardur. Kartal ve bir konserto) pi. bal kadroeuna ahnmıtlardır. 'Oçllıı- • ee.M Bul taakla defnine rubaat verilmiştir. 
avcılanna bu mmtab ahalisi çok 18.30 Program, 18.86 .Mflzik ell m8fettte hentıs tayin ohınm&JIUI- Kum•r 
ııarmet ederler" onJarm blyOk (Hatif f&l'kılıu' - Pi.) 19.00 Konu, m Temiz lk MllclHlele8I 1 Paiihte Namık Kemal caddesin 
od etirir ma (Ziraat 1&&ti). 19.15 Tilrk mil- ·Yeni mtlfettlller tatanbulda mev tatanbul Belediyesi teni• mil- de AlMtuDü Slleymiamn 1-1 nu 
ler, P6f& bmıu ~k IJi bildiii ic &iii (İnce saz fuıl takımı: Kürdili elit bllttın mekteplerin çalıtma pro.. .dıeJe@inde halkı tenvir etmelr p- manJı bJıveamde 8-&i Nuri mu 
kaç defa; batt.A mavzermı alm1' ha Jricazkir faslı) Safiye Tokayın it- gramlartJe modem çebtma ve çahf- ca levha batırmakta- ..._.Selim Wmlerinclffi phls 

vada uç.an k•ra ateş ederek 
00

• tirakile. 20.00 Ajans, meteoroloji tınna ıdatemlerbd telrik ve Wtil e- ~Bu ~ar Darcta bnhuw• lar iüamlril :utıdı ile ve pftplrl 
lları 10ftl'lana yuvarlana yere dtl- haberleri, ziraat bolWISl (fiyat) deeelderdir. · .__~ ohm ktlr denile• oyua ile kuır.ar 07DMbkJ. 
•8nnlftl. 20.16 Türk mtizfii: aa. kteb ilin kulelerine t.&uaaat • n sllrllmüle ,.uıanm1f)archr. 

Ba tabii pqanm atxılıktald me Okuyanlar: Neeml ltıza, Sema- Yeni bl~ '!~ .. ~ d Nlsbeten kOçük olarak butınJaa Aparlmlln bltCll81na 
laaNtinl s&lterdfii ~in btltiln as • hat özdenses. KumbJD ......- araıun a °' diler levbaJar da vealtl ~ •ıvdclna 
L-ı--- l.9n.lı-ı-e b•ıll.Jamı..+o Bunu -tL. •-L.a..- 'P luı V.alık mech:e8eaı anumda ao 
•- --· a. QDNJI - v- Çalanlar: Vıı::ı .. uıe, .raau;ıı::ı &er- La- Ura _ _..._ bir ilk --.ı.+- udaealrlırclır. Kuleleı'e llm111an in 
Mldlklerl ~ aüerlar: un, Refik Fenan, Cevdet Çatlar. ~un: ---r yap- balar pce de tenvir oluJIMaktlr. 

- Hele Enver P&f& bir kere ı _ Osman bey • Uff&k peşrevi ,..,..,.,,... --~~,,.,...~.,..,..~-,.._..,..,..,,.,..__,,..,..,..,.,..,_,."""'"""""""""'~~ 
mana ... itte o aamıa.n s6rtıntınaz, 2 - Ali Efendi - Şark: Daim • [ Mı ll • ı • k ı 
4iJorlanl•. Hni ben aranm. ilk Oku ua ımıerme on,-err- !t lPIDmkth o gthı de eyle oldu. p Ja • . 

8 - M. CeWettin t: pr . 
Beemaeııarın muvaffaldyetl llaberl n firkat tulepq. 
pldikten 8CDr& Pli& lllme bqlaym- n ...... 1. aŞ k 
ea ukerler bU..nı.. bir nette içinde ' - Şevki Bey "'~ - r ı: 

3
- Tutuklu damı zUlflyare. 

ftl'Dem emri yapnata m.ı•dıJar. & - Suphi Ziya • U..,U f&l'kı: 
Battl yaftl Jaftl p.rla aöyllyeıü GOcendi biraz sözlerime. 
,. t*bJar. 8 - Fahire Fenan • Kemente 

l'AWI' ,..._ lmw pqa.. O lıl· taksimi. 

:mı rehberimiz, 7 - Refik Fenan • Hicaz tarkı 
Enver J>81&. •• ır.ıver pqa. .• 0 bi- GötsOmden kaçıp aittin. 

mm JDl:lldir.iL 8 _ ,, " g, benfm pnee 
1 

Nif&ntafınds Emlak eaddemn 
.. BelkWe aid 81 Damaralı apart 
manın bacaemdan kwılcım Olktıl 
&6rilmekle itfaiyeye haber verf1 
llÜf - de derakap 16ndlrlldtti 
~in itfaiye JDetPl ohnedan avde1 
etml.;tJr. 
lıerlrw dakkAnınd•n 

.,. ..... a çmlınrf 

1 

Fenerde berberlik yapan Ha 
bibin dlUmndan pardeaUsflıril ça 
hp kaçan Mbıkalılardan parlak 
Hayri yakalanmıt ve pardeıQ mey-
dana oıbnJarak tahkikat& bqhan...... 

POLiTiKA 
ı...-nya meF "llesl ve 
lt.ı~•n noklalmazan 

l SP ANY A bad>i aon hafta. 
lar zartıııda &IJ'lllf olduta 

eyinle .yani Fıuko nnetlerinin 
ıtfrene dalı eteklerine dayanman
na rağmen devam etmektedır. ı.. 
panyada bu Wiaeler cereyan e
derken Romad& toplanaa bl1'(1k 
faşist divanının lspanyıa. h&rbı tl
serindeki milzakereJeri ehemmıye
te f&Yan bir vaziyet sWermekte
dir. ltalyamn İapanya harbinde tut 
tutu ,-oJ, Frank4 Jmvvetlerinm mu
zaffer olduklan l'fln, İspanyadaki 
İt&l)'llıll l'GnUJJUJerinfn geri çekiJe
ceti ve hiç bir mamt.as mevkie sa. 
hip oJmata matuf bir ei1'Uet gut.. 
miyecefi merkezinde idi. 

Nitekim btlyflk fqiat divanı bu 
mflzakereler neticesinde tansfm et 
tiği bir teblitde. Katalonyanm ar
tık komflniat tuyildnden kurtul -
dutunu tambı ettikten sonn lapan· 
ya ha.rbinin PN.nkonwı maısatf e
riyeti ile niba;veUenbıd7e kadar 
Faşizmin ihtilllci kuvvetlerini 
mücadelede devam edecejild bil
dfrmi~. 

Filhakika bu vaziyet J'8ni bir 
f8Y delildir. Du~ 011 lllzleri J1l • 
karda aöyleDdiji ~hile mulatelff 
7erlercle, ve mBmeebetlerde, 1'att& 
son Roma JronllflD&}aruıda isali ve 
teyid etmifti. 

Fakat bmada iki tirli mana 
da alınabilecek bir camı. ftl'dno. 
O da, "Fr&nko un muzaffeıfJ.U,, 
kelime~ridfr. 

Bu ild kelimeden pkanluak 
manalardu birisi askeri. dijıei de 
•b'uldfr. 

Aakeri muzafferiyet, aeticeaı 

mllbet olan ve derhal lflril}ebilen 
bir haldir. Halbuki ltalyanm .... 
endlfeait ukerf plibiyettıea aonra 
Frankonun )'eni İspuıyanm ltllfUl· 
da kalıp kalaDU.Yac&iı. bilüia ba· 
zı dabilt siyasi kuvvetlerin lspu. 
yol milletini b8fka i8tikaaetlere 
çekip götflrebllecetf ihtima .... 
Bu sebepten Frankonun bu l&laada 
muzaffer çıkmam istenmektedir ki 
vazfJ'et bu merke&de olanea ltal
yu s6ntlllllednln İQ&n7a6n .... 
kerl nıuzafferiıet ta1'cM~CW
bal çelilemiyecekleri JDaD811 ~ı • 
kabllir. ''. ·~ 

Fiİhakika aakeri bir m"'0 «erl\ 
yetin ne l&DINl bzanıldıtı Wliııe
bilir. Fakat bir aiya.I PliWı'elha 
elde ecllldiii •ımam takdir mut • 
lik bir meseledir. 

Bu noktai nuar dol&Jıal71e, İ· 
~ya, Frankonma her iki abada 
muzaffer vıkmcı)'a War ıhtilltl
lerinin İapaJJ7ol t.opraklumtla 
kalm&11 al7aaeWıe telD&7fl) ettiii 
takdirde bu JeDİ vai7et ı... ev
velden tatbik ettiii "lapuıa ı.. 
pan)'Qllıanndır,, dOstarana Q'kın 
dfltecek, ve hem de İqllis w 
Fnnaız harici afyuetlerlne •-
yir olacak ve 781li vahim ..... Jal.. 
diselerin suh111'UD& ~b~et vere
cektir. ııuıut, Içanya clütn har 
bfnln alacalı tekil ve netie8JI, ar
tıJ[ bu iatikıwaızhktan a1&na• A~· 
rupa muvacebesine bir an evvel bil 
dirmek Jçin ç~. 

Dr. Re..-t ~ao.ay 

Yalmurlann ••pblt lf 
Hasköy Piripqa maM.llesi E8-

kid aobtında Haticenln !nd'faar
nf olduiu 1-'7 namarah evin at 
tarafındaki klrlrfr davar ya ... 
yatmurun t.e.siriyle Jıkılllllf ortacls 

Bafifteaı batb:tuı 'ba tarb JDla. ıtHtım. 
ftl' p.ıpnm Jmlalma bd&:' plmıf- 9 - Türkü - İndim 7arm b..ıa 
t. ,,.... onlara a.aret wrltba yap .... 

kalan bnnn 4a diler tıll'aftan 
Bir ... catlamlf olm•• teJaınte tefktJ t-

E70Pte Bahariye eaddemade titlnden ., halkı tıalal.,._ ~~ 
Kemalin kontr,pl&k fabrlka11n4a diler tarafı da 11ktırıhmtfır. Jf G
phfan ve fabrikada 7atan Jlarad fusça z&Jiat JOktar. 

,._.ne. 
"il ili de tok IJl tımJ'Cll'da. 10 - S- aemaiat. 

Çlnkll ltmı1arm ,.ınıs IUb 11.00 - Memleket 1&at qm. 
..,.....,,. 7IJO uk.t oldukta W• 11.00 Konu.oma. 21.11 Baham, fala· 
ra barap da qal nfsbett.e asker .uat, KamlNJ"o • nalrat -.... (ti
__........ ~lrtL Qbnı-a 1at) 21.80 Kblt (Saı..aton Mlola .... ....._.,.._.lllrprap n. IJlkrl 8anpmar tanılmdan).ı 
'8 tıullfla 1111 ....... ~ 11.40 Klzlk (Jlelodller pL), 11.00 

r.ISI& - ......... oldalu JIWk (ldlcflk eıtr.lra • "'- Jıre-......... tüı1aı• 1ı1r --... ... .... , • 
.... k ........... _. 1-Ueeb---111-.. 
ııld'W lılr llallll lllr llllfa ıı.. 1-Yftbl - ~L" ..... '*.... .......... ., ........ petpwıL ..... ,... ........ ~ ._ ...... •-YiıWll .. 

&' .. bir 11111l lanlılllm .... (alıl), ' - ı ... h• -
- ..... • bdar '*..,.. ....... - Pe•; .... "'* ... , •IJM f11rUtt1. 1 - Bııdwl - -a- am. 
ftlllad Pi •• w lmlakllll • ..... kallllk .,.._. • nertltl. 

it ~- ........... temtm 1 - Uneb • .,,_.. • Vall. 
" .... Jdl• t11 - 11.M Kblk (Dw mllltll), 

~··1 ~.......... D.41.M lon ................. " 
~ Jarmkl lftPmL 

otla Şaban Kanothı •I ellnın ~~~====:;===~ llt parmaimı deetere msklneaine ~ 
bpbr&rak pannafındaa yaralan- T A K y j M 
1DJf w bera,t ted&vl Balat Kmevt 
h19tallu..._ 7atmJDUttn' • .,. .... , ..... 

Y.aloftda NDfMr ZIJ'Hlft pa
peldlik mntiJe elli Jiıumı ...... 
41ıu IMıbhlarda ldlrt M..eafa 
Kadri. Babriyeli RIM7la, DNm, 
Hakkı. x ... 1 ,.uıuanJt taıakt • 
kata b .. l&Dllllftlr. •rero1n•..,...e1 

Ga•ıtıda dolatf* aGrCUan •· 

'' uuussu csuuuuuu ...... 

9 Şal.at 1959 Perın • ı -
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~L=t•l~ı:a=J3:1!™.ı1 Sözl~r ve 
,,... . ti p· ene Reahteler f rankıs er ı r (Baotaraf.tincioaylade) 

Olun U da Kest
•ı ı er Evet, insaınlnr hürriyet ve ada-

let için mucadele ettiler, fedakar-
lık yaptılar. Fakat bu mücadele
nin çerçevesi millı hudutlar ile da
rnltıltnıştı. Hurriyct ve adalet mef
humları hiç bir zaman bir so.:ıyele-
nin dışına taşıp bütün beşeriyeti 

tek bir osyete halinde kucaklraıma
<lı. 

,İtalya Zaferden Sonra Askerl~rini 
Derhal Çekeceğini Vadettı 

~ -<=> C»" ö, nildiğine göre tngiltere ha· rarih gozuınuzüıı onıüıdc du-
Burgos, 8 (A. A.) - - Havas - ... greezareti ile Burgos, Paris Ye ruyor. Dünyaya hürriyet ve adalet 

Olot'un i~gali Pirenelerin cenubun- r~~): niyetçi tspanyol htıkümetlerı fikiıleriııi getfreıı ve hu idealin şampi 
daki büyük yolu orta yerden kes- cuı:n u; bu mesele hakkında esa- yoııluğunu ~apan milletler bile ''geıt 
nıiştir. Binaennleyh cümhuriyetçile- arasın ü:akcrelere giri~il·ı:iş olup b•ı kalını!';,. k tvimlı•rı bir kole gibi 
ı·in elinde kalmı~ olan ) egitne yol ~z:erelerin neticelenmesi takd·- kullanmak içiıı diıııyanııı lıt•r Larıı
dn bu suretle kesilmiş oluyor. Şim- ~u de ingiltcre, Frankist kıtaalm :fına k.an \C ·ıle::1 elleri göturduler. 
di ıicat için dağ yollarından başka n; yanaklı ıçin bir tııgıliz harp ge- Yaktılar ke"' r, istila ettf.ler Ya
geçecek yerleri kalmamıştır. ~i=ini Frankonun emrine amad~ vaş .} a\•aş be.} n ·!milel Lir hukuk 

Diğer taraftan Seo mı~~ak~sı~- kılınağa hazırdır. .ı l .gı ter..! uııı eder bribi oluyo~·t~u. 
da cephe tamanıiyle degışmıştır. ALYAN KUVVJ..."'TLFJIU iSPAll!· r ak~ıt bu da yalııız hı'.\ az ırk ıçııı-
Nasyonalistler Segre'nin mü~teha JT YADAN NE ZAMAN 1 de v~ hıl'i-otiyaıı Avru~a devlctle-
sındaki bütiin vadi boyunra ılerle- Çi'JKH..ECEK y ı i .ıra ıııd ı idi. 
nıektedir. L d. 8 (A.A.) _ tyi malü- H.lk ve • d,1let prensiplerinin 

l\IADRiDIN l\lüDAFAASI 0~ ıat "liz mahfeli General milletlerar,ısı muna ebetler s:ıhasın-
Madrid, 8 (A. A.ı - Baş\•ekil mat kıı an "~erinden s;nra bütün da eıı "on ifla ını umumi harpten 

N . ,. be b halk hükiı- Fran onun z . egıın ın son yana 1 _ n lntaatının ispanyadan çeki- soııı·a zorla imzalattırılan muahede 
nıetiu hattı hareketi huı:msunda ıtal~~ d . ttalva tarafından tn- 1< r • t 1 1' Bugün mu ta kil bir 
tatmin etmiştir. Madrid sükfınetle Jecegıne akır .,,

1 
··ılınan t·ınhhüdün 'fiırk Cumhuri,\ eti '.·nsı~.·orsa bu bii-

.. . . t . giltercye ·ar -ı • ' ' • 
mudafaa ıçın çalışmaktadır. Ka a • . . .b. 'i bulundug-u kanaa- yük AYrupa devletlerinin hak ve a-
l 

. . ld cskı:sı <>'l ı ıncı 
oııya endüstri merkezıııın e l'n .0 dalet prenşiıılerine riayet etmeleri 

g·tm . .. . t k n roese- tindedir. ı esı uzenne or aya çı a F'lh k'k ispanva.daki ıtalyan neticesi değildir. Milli mücadelede 
l 1 · k 1 k - - · 1..hden ted- 1 a 1 u • c en arşı ama ıçın ıcal.K"' • U .· · ancak siyasi zafcıdc:- dökülen Tiirk kanının ve kazamlan 
b. 1 .. . . t' M drid kuvve eı ının 
ır ere teve.~ul edılmış u·. a k·le ·cg-inc dair Gaydanın ;ı; 
.. d f'" s· . d c d halka sonra çe l l • 

· ··ıı !ıakkırlır. 

ınu a 11 ıgısmon o asa o, ' . ü· · Kont Cianoııun 
} "t:abe b ld b- be annam makalesı ıerıne 
ıı n u yo a ı r ) . "kkatiui celbeden tngilteıe· 

. tın" t· ı...u.:a <.tı 
ne.jre ış ır. • . 'ALİ ııin Roma büyük <1\-;i::ıi Lord Perth, 

MlNORK ADASININ iŞG k' . makalenin münhasıran ma· 
Lo d 8 A İ panyo! mez uı .. 

.. n. ra, . <. : A.) . - s b l kak sahibinin noktai nazarını gos- ı 
cumhunyctçılennın elinde u wı- · 1 

1 

t diği hu,;u,;unda teıumal a mı~-
makta olan Minorque adası ın_""se- er . . · 1· •lı bütün tngiliz-itaİ-
l . bah - h fi . "dd ti alaka tır Bınaena e) ' 
esı, rı ma a 1ı şı e e - k ıarında müteaddit de-

d tm kted. v::ııı onuşmıı ar e e ır. · 1 <l - ··, , . ttal .. ftı.l~r teyid 0 urı ugu uzcı e ~ .rn 
Bu ma hafil,, ltaıyanbı.rın Miııor- gönUll üleri General Frankonwı a·; 

que adasına yerleşmemelerine bü- ·ı keri zaferinden sonra tamamı c ,e-
ylik bir ehemmiyet atfetmektedir-
ler. Maamafih ayni mahafil, bu R- kile.ceklerdir. 
danın ecnebi unsurla..rının ginneme- J,EON BERARD DöNDtJ 
si hakkında ~neral Franco tara · Paris, 8 (A.A.) - B. Bonnet , 
f mdan teminat verilmesi .şartiyle tspanyadan dönen B. Leon Berardı 
Frankiatlerin bu adayı işgal etmt>· ı kabul etmiştir. B . Berard milteaki· 
lerinde bir ınahzut görnıemektedir- ben B. Da.ladier taraf ındaıı kabul 

l edilmiştir. 
er. 

.Amerikanın Y enifLon.dra Bir. Kale 
Müdafaa Planı Halıne Gelıyor ----878 mlly•r• dolarhk bir Harbiye Nazırı; allnan 

yeni mUdafaa tedbirlerini 
anlattı 

kredi açalıyor 
Vaşington: 8 (A . A .) - ~eıb?-

an meclisinin ord u encüınenı nııl- Londra: 8 (A. A.) - Harbiye 
li ınüdaf~·u ııJt hususi proğra- nazırı B. Hore Beli:ı ha Loııdt'amrı 
mın en mühim bir kvmıını icr.aya müdafaası en hliyük itinalarla ha

\mkaıı verecek oıan reisicumhur zırl:ı.ııdığını 1H111 bildirmiştir. İki 
B. Roo.serelt tarafından teklif edi- yeni .alay Londrad.a daimi ~Lı!'ette 
len kanun projesini dün tasvip el- kalacaktır. 
.rn~tir. Proje 376 milyon dolar- Eylfıl ayındaki buh!'aııdnn son. 
lık bir kredi derpiş etmektedir. Bu- ra İngiliz pnyitahlının miıdafaa::.ı 
uun 300 milyonu ordu tayyareleı-i- hazırlıklaı ını terıkid eden ve 100 
nin nıiktannı 2320 den 5500 e ib· toptan bahs~cleıı gazett?leı· şimdi 
lağ için ve otuz iki buçuk milyon Londraımı, hava hücumlaona kar
dolan ise hususi sanayii harp ~ya- şı koymak i.çin en yeni lipt.~ 400 
zın11 istib.&aline sevkedecek ''Ter- topa malik o1duğuııu teb8ruz et
biyetkir siparişler'' içindir. Pro- tirmektedir. 
j e bundan başt:a federal ordu ~sss~~====:::;:;:r=ii1Eii!:iSSe::=ı 

Milli SP.f imiz 
ismet · ı 11önü'nUn 
Yüksek Bir Alakalan 

E~kiden hnk ve adalet yoUu: 
~ aluız hak ,. ndalet · zleri var
dı. Bıııılar diploma:sinin vtizime gP
çil"İlmi~ hir riyakarlık nuı ke~iııden 
ibarettiler. Hııgünkii he:;;eriyet da
ha yüzsüz. daha cıC),ıiquc., oldu. 
E:<kbi kadar za\•ahire riayet Ptmi
yor. Avni hakikati daha ~effaf or-

. daha anif. kaba ve ı;:cdit ba
haneler altında saklıyor. Hatta ba-
7.:tll una hile liizum görmii~·or. 

tşte dün ile bugün ar:ı~ıııdaki 
fark bundan ilınrettir. Onun için, 
maziye esef ile k<•ndiınizi tee:\..ııiire 

ve zaafa kaptn·mıayalım. F.mper
yaHzınin çirkin yarasını açıkça gö
rı>liın. itiraf edelim. Be~eriyetin 
kamıeri \'e felaketi budur. Runu te
davi etmek isliyor~ak ilk yapıla
cak i-ı sözl(•ri hir 1ıırafa hımıkank 
realiteyi görmek olmalıd ı r. 

J-- ;~ -v·-. r.,. •1 :~ YALCIN 

Seçim Defterleri 
Cumartesi 
Asılıyor 

(Baa tarafı l inci aayfllda) 
retcri Fikri Tüzer bu mimasebetb 
intihap işleri hakkındaki beyana· 
tınd·ı şunları söylcmi\jtir: 

- (Bazı vılıi.yetlerde ı>ksik nam 
zet göster rek bu suretle müstakil 
mebus ~ilmesine Partinin yardıM 
edeceği hakkındal:i l]abcrler doğr ı 
değ.ıldir. 

Parti tarafından böyle bir ka -
ra.ı verilmcmi~tir. Ayrıcu yeni mec
liste ne kadar mebuı:; bulunaçağı 
da şimdiden belli değildir. Bu an
cak defterlerin tetkiki bittikteıı 

sonra anlaşılacaktır. Onun için yeni 
mecliste 20 kadar fazla mebus ola.
cağı hakkındaki haberler de mev-

simsizdir. Parti Ba.şkanlıklannın 

valilerin uhdesinde kahı, kalmıya.· 

cağı hakkında da verilmis bir karar 
yoktur.) 

ınevcaduaun 40 binden takrib&n 
105 bine kadar a.ıttmlmaaını ve 
Panama kıa.nalı mOdafaa..ı;ının tak
\'iyem için zaruri vJMntaların temi
ilini ihtiva etmektedir. Bu 562 
lllilyoaı dolarlık "Roosevelt'i.u mll
lt m O.de.f aa husu.1t pro•ramı" na a
;lt kana• proj.,lerinln ilkidir. 

Amerikada işsiz 
(5onu 3 ihıcU sayfada) 

Şimdiye kadar teel'Obe m-ahi- 1 

y.tfnde oı . ... k ımc~k s_o~o ame~e- Japonyanın Yenı 
Kalanlara 
Yardım 
Bunun için 1,& mllyon 

doblr •ynldı 
Vaşington ı 8 (A. A.) - B. Ro

llN!ev"lt een& eonuna kad u fşsi.ıııle
h yardım !çln parllmentonun ~ 
J>uı ettiği 125 mflyon d olar!tk tah
eisat kanununa imzalamıştır. 

B. Roosevelt ayni zamanda kong 
eye bir me&a.j göndererek 150 mil
<>n dolarlık munzam bir tahsisat 

)daha istemiştir. MaIOm olduğu fi-

~
re, kongre. bu munzam tahsi
tı 126 milyon dolarlık tn.bsisat 
ııununu len.bul ettiği za.nı n red-

s. P'akat, reisicumhur bu 
meaajın11; eğer bu kredi ve-
işsiı:lerin yarısının her tfir

Yard.ı!'llda.n ıaa;hcum .k&laeagı 
lijiJd~ 

16 ııcak yemek venlebihrken bu • 1 T 1. ,aıc Şe~lr;ln bu yllhek alaka ve Oenız es ıh af ı 
dfrektttı&ıi sayesinde her gün için, lnglltere ve Amerf kanın 
17 bin ıe.mele sıcak yemeğe ka~u~- bahri sllihlarına yeni bir 
nıu.f bulunmaktadır: _Bunun ıçm blokla mukabele olunacak 
maden mfie&1'ese)enm1.zde modern 

1 
· 

0 
d Tokyo: 8 (A. A.) - İyi bir 

:mutbahlaı• ve aş ev erı ~ c:ıc e g:- menbadan bğrenildiğme göre ya-

tirlfmiştir. Günde 1 ki 0 me ; kında Diete <.leni1. inşaatına müte
sabahleyin çorba, öğla ve akşam nllik yeni bir plan tevdi ediJecek
ayn ayn sıcak yemek olmak ilzeı·e tir. 
ba suretle verilen gıdanın kıaJoris· 
85()() den aşağı dUşmemekt.e ve bu-, 

nun için her ameleden ayda ancak 

4 lira gibi cilz'i bir )>!U'.a aluımak
tadır. MiJlt Şefimizin bu yüksek 

alitkasından pek mütehassis olan 

ameleler 1 kiloluk yevmiye ekme

ğiıı ı,5 kilo> a iblağını rica etmişler ı 
. 'alı B. Halid Ak ... o) bunu da te-. . . <ııı ı!an~ evlenıistir . 

~ \RR İ 

Yeni piaıı, lııgiltere ve Ame
rika'mn bahri silahlp.nmalarma mu 
kabele etmeği istihdaf eylemekte

dir. 
Plan, Japon donanma mm 

mevcut büttin planlarının, harb ğe
mileri inşası için birçok senelere 

tevzi edilmis olan agır masrafla
rın .rsniden go der g~ir'lmesini ı 

ve b.ıhd htn ı " 1 • ·iı in art-ı 
tır nuı .. ıııı ılPrl' s e·ııı ld dfr. 

Baylar, Rica Ederiz 
-. İstifa Edi n iz ! 
(Battaralı l inci aayfamı:ıı:da) l 

Bizim en ziyade üzerinde durduJ 
ğurouz nokta şudur: 

Bu meclis ve encümenin btltün 

yol.suz hareketler karşısında lak~ at 
kaldığı muhakkaktır. Hiç bir şehir 
meclisi aznsı yapılan yolsuz mua
melelerden birini bile farketıncmiş, 
v.e bunu bir meı:;ele yapmamıştır. 

Binaenaleyh bunlardan hiç biri bi!" 
§chir meclisi azasının ve bil ha:ssa 
encumen aza. mın haız olnuun ıa~ıın 
gelen e\·safa malık değildir. Esasen 
şehir meclisi azası olmak hı te ö
zeuılecek bır •.:.? dcğildır. Zil a bır a· 
vukatın dediğine göre bugün ha!i 
tetkikte bulun n meı;clelerde ~k! 

Jstanbul valisıııc bir suç terettun 
edecek olwsa başta daimi euctlme.ı 
mmsı olmak üzere şehir'"'incclisı a. 
zası da bundan mesuJ tutulacaklm 
ve hesap \ eı ınck v.,ziyetinde kala
caklardır 

Böyle muddi ve ilha sn büyük 
munevi me::.ulıyet altmda yaşamak, 
işinigü<·ünii b kanık bclcdiyekre 
koşmak, o ad. işin içinden çıkıl

maz binbir d •ı1:1e mesğul olarak ka
fa patlatmak, bur un için zamn:ı 
k~ıyb"'lmek haddizatmde biiyıik bir 
fedakarlıktır 

Işle biz, bu zevatı kiramdnıı da
ha fozla fednk· rhklnr yapmalarını 
istemivoruz. Zi•·a btiti.in bıı fedakii•
lık \'C' gayretleı me rağnıen volsuz 
işl<!rine devam temi!i ve 1staııbu1 

şehri ihmal cdıle edile, imar mil
yonlaı ca liraya vabeste bi ı hal al
mıştır. 

Şehir i~in bu yazıktır! 
Bir <le ı~ıechsin yeni intihap edil 

diği ileri surüldü. Fakat azant"l 
yüzde doksanını esKiler teşkil ett,i
ğinden biltabi hlt iddia ın<•vzuu bah. 
solamaz. 

Baylar, rica ederiz, topyekun is
tifa ediniz. Böylelikle yeni vulı "' 
belediye reisine, daha faal, dahu 
gen(', enerjisi daiıa fazla, şehir i~

lerindeıı da.ha fa.~la aıılıyan eleman 
lada bırlıkte çalışmak imkanını ve
riniz! Iı:;tanbul, binbir ihmale uğıa
mtş bu bedbaht şehir bunu sizdeı 
dca ediyor. 

Maksat tahsisat ise, bu şehir 
halkı onu si?..e istifa ettiğinız tak 
dirdP de bir nevi (tekaüdiye) ola. 
rak vermeğe can ıre gönülden ha
zırdır. 

Rica ederiz, bu şehre acıyınız, 
yürekler parçaJaywı hali karşı.'iındn 
merhametiniz kabanım ve iı:;bfa e
d~~ ! ? 

Şimdi yine 
yelim : 

Ça.rsıkaJ>ı 
Altmkanat: 

tstanbullulan dınli-

hiti.incu Satalı tt!n 

Merlis azası topyekun ı: tifa 
etmdidir. Cüııkü meclis ekı:;eriyeU! 
Muhittin üstün •ın amal e efka 
nna muarız olmıyn ak "e hcı arzu
.sun" <fikriniz ayni keramelbr) di
ycbıl cek olanl rdruı intihalJ ettir
dı;;., iı.zad· n mur kkeptir. \ lev ki 
yalnız bir hakl ı huzur olan geliri 
kaç1rmnmak ve gelecek intihapta 
da nıevkiini kaybetmemek il'ın iyi 
veya fenn her şeye göz yuman bu 
azanın büt~eye bir bar olmaltt. 1 
baska ne faide.:;i vardır? 

324. mebusan meclisinde bir Ye· 
men mebusu bir çok mebuslaı-ın 
kürsilye gelerek soz söylediklerin• 
görmi.iş \C bu zat da bir ~öz söylo
miş olmak için kürsüye çıkmış; 

Efendıler- demiş ya ıneclise 

iki t'Klha veyahut mü;ı:a.kere hamam· 
da lazım. 

İşte ben kendi hct>abıma şımdi
ye kadar şehir mechsi azasının ek
seriyt>tinde buqdnn fazln ceRareti 
meJeniyeye az tesadüf ettim. 

Biııacnale ·h muhterem gazete
nizin mütaleası coğruduı. Şehir 
n:ıecliı:;i top •ekün istifa etmeli v ye. 
nııe hakkı Jı uzur ıçin deg-il, vazife 
görmek ozmind • olan a?..a intihap 
cdilm Jidir 

i mail Kt nıa.I EJbir ( Jstanhul 
Barosunda A' uk t ) 

- M' fomki :Muhittin Üstündağ 
d.avası henüz 11et"cclendirilmcmiş 
t.ır. Ve Muluttiıı lıstündağ resmen 
mahkum olmamı tır. O hatd& bu 
mesele fikr·m mevsimsızdiı. 

Avulmt i\lnhnmt (istnnhuJ Ba
rosunda Avukat) 

Evvela şehir meclisinin ba
§ında Muhittin Üstündağ bulundu· 
ğu kiıı bu suiistimal hadiRelerinin 

mahkemece tevsiki icap eder. Eğer 
bu tevsik olunursa Muhittin Ülitün
dağla beraber tabiidir ki şehir mec
li~i de mesuldilt. O zaman iR yalnız 
h;tifa ile bitemez, şehir meclisi nm· 
sı mesul de olurlar. 

Tur~ıt Akuı· (~ehzade ha-.uula 
fotogn.ı.f ç,ı) 

- Mesele çok mi.ıhıındir. Merak 
edilecek nokta şudur. Acaba eski 
vali hakikat.en suçlu mudur? Eğe• 
Muhittin üstilndagıu suçlu olduğu 
ı esmen tahakkuk ederse yani üs 
tün lağ Şlırayi Devlet tarnfmdan 
malıHım cdılirsc o zaman şunu dü 
ı-ıt.iım k lılzundır Zamanmcla Ü~ 
ti.ındag tarafından bu suııstimalle 
yapılan şehir meclisi mesut müdür' 

Bu sµale o aman ( ·vet) deme' 
icap ediym. ·Ciinl<ü ~ehir merlisirıı 
en mühım \':tzıfe ·i belccJ.i;e ıeisin" 
işleı ini kontrol el ncktiı. Bınaen 
leylı şchiı rncc.li. i bu \ a ı)ct hırı 

ıda vazilcsinı g· rmcmı tıı Bııı 

cnalcyh ınt!suldilr ve istifa •Lıne' 

dııler. 

Balıc_ıeka.pı An.ulolu hun Arı,

t.t>Jd n.) lık mimari deı·gisi iclurt•lw 
ıu sirııle Mimar Hakkı Uras: 

- Şimdiki ınccfo;te azll buluna 
zevat scneleı den beri hemen hiç de 
ğişnıiyen kimseleıdir. Artık bıkmı 

us.uımış ruevkılcrini kanıksamışlar· 

dır. Bunların yerine daha f aaUel'i 
gdnıelıdir. 

Sonra içlerinde şehirci olarak 
hiç kimse yoktur. 

Şehir meclisi aza.lığında nıutla· 

ka mimarlar da bulunmalıdır. Yal· 
nı.z mimarlar değil her meslekten 
müteha:-sı.-;lar bulunmahdır. 

Kadıköy \'elclt'ğinnt>ni Uzun Hu 
fız ~okak No. 'lOO Nurettin (fürdağ: 

- Bayım, ~ehiı· büyük, hl'r sa
hada imara muhtaç, çok paraya ih
tiyaç var. Şehir mecfü;i ne yapsm 
deniyor. Şehit nıl"'disi lı;tifası mese 
leı;inde sadece suçları sabit olanla
rın değil, e.tiki vali ile birlikte Bal
kan mernleketlt•rinde tetkikat ya
pan parasız olarak bir şehrin nasıl 
imar edildiğini g<iı'dlikleri halde ts
tanbulun inuu ınn çalı.şmıyanla.rla 
imar için füzun olan parayı b ulacak 
kararlar alacağı yer<le istimlak mü
tehassııu kesilcıılerin de topyekun 
birden istifalarını vermek doğru bir 
hnreket olur. 

Ua.h{oeliap1da Anadolu han No. 
83 de mimar l<emaJ Dönıııez: 

- Gazetelerin yazdığı gibi va
zifelerinde suiistimali gfü ülenlerle 
iş görmiyenlerin hemen to1ltan i."iti
fusı yelinde bir hareket olur. 

Koslwca biı millet meclisi fes .. 
hcdilir. Genç 0Jemnnlarla takvh e:si 
hissc<lilirkcn niçin bir §('hriıı mecli
si fC'shcdilmcsin? 

J\ıulıl iiy lfa a.ııL.'l ııazarmda 40 
num:ır.ı.ctn toptmıc.1 luısnıı l\Uhal 
lfo\:o: 

- Bir et nıc elesi içinde oldu 
ğumuz halde ne olduğunu o.nlıyanu
yoı~ız. Kaldı ki şebiı meclisi daimi 
encümeninin karışık işlerini anlıya

lım. Nasıl dükkanıla işlen anlamaz 
hile yapar bir çuağım olur fla iste~ 
mezsem, eğer gazetelerin yazdığı 

doğru ise iş ynpamıyan aza yerine 
is yapacakla.nn gelmesin i isterim. 
Benim gibi herkes te böyle düşli
niir. 

Moda ı·eruflkir sokak gıu:ete ba
yii \ "f! bakkal l'o~ Babinls: 

- Şehir meclisi hakkındaki ya. 
Zl1llZa vatandaşlar çok gUzeJ cevap 
vermişler. Bana Ulve edecek birşey 
bırakm~lar. Ben sadece eskisine 
ele, yenisine de muvaffaldyet temen 
ni ederim. 

Tahdidi teslihat 
• 

/cin Bir 
' •• uracaat # 

Bütün· mmeuerin iştir klle 
bir kongre toplanması 

ı lendi 
Vaşington: 8 (A. A.) _ Ay.ı 

azasından B. King, yarın nyiln me'-
lisine IJir takrir vererek teslihatm 
tahdidi meselesini tetkik etmek ü
zere bütün memleketleı:in iştirak 
edeceği bir konferans toplıanması 
i~in B. Roosevelt'e ·müsaade ve
rilınesini teklif odooek>-• ·diı-. 

Çatal Ağzında 
Yapılacak 

_ _, 

Liman Projesi · 
(Bqtarafı ı inci avf a da) 

cak olan linıaııın 11 milyon lira 
gibi yüksek bir :1>araya mal olaca 
ğına göre vekalete gönderilen p
l'Ojeler üzerinde cga:;lı tetkikler ya
pılmtt kta, bu projeler ayrıyetcn 
Nafia Vekil •ti tarafından dn gÖ'z
~en ge~rilmektcdir. Me,.hur bir 
Ingiliz firma ının t<!lkik edilen p
rojesine nazaran ~'!ata! agzı liın.ı

mncla 900 mctrn uzunluk ve ~o 
metre geııişliğiııde buyuk bir men
direkle iki yuz metre uzunluğu ıı
da diger kuçOk bir mendirek ~ apı

lacaktır. 900 metre uzunluğunda
ki mondirek 200 metrelik bir dol

duı·nıa .suthı üzerine oturtularak 
iizerinde her nevi a ·ri te~isatla 
dekovil te-;kilatı yükleme. boşalt
ma ve diğer tı ... sisat bulunacak 
\•e bu mendirek batı hıra yele kar. 
şı açık bulunan Jimanı mahfuz bir 
hale getirecektir. P.u mendirekten 

ill)'l'ılaı·ak karşı sahil~ ç.aı-pan d:ıl

galarnı lekrar lim.ma gelmemesi i 
çin nyrıc.a 200 meb·e uzunluğun
daki nıendire 'rin in a edılme i di.t
şünülmuştilr. 

nuudan ba.ka ],anıy.a doğru 
ıyularak lenıizleıwcek olan J,ı ım
hırda Yapurlnrın ) anaşar.ak ko
laylıkla ylık ıl lJilınel ri için iske
le ve olom,itık U. i:;a ~ apılacak
tır. Limanın iıışa ını müLNıkib 

Ç.atal ağ;o;ı Turki.}<min en muhim 
ihracat is-kelclerin<jen biri olacn k 
ve hükumetimizin 5 milyon to11a 
çıkarnıağa karaı· "erdiğı ı,omı e 
i~fih:alfürnm lıemeıı hep ı l> ı ıs
kelcden tahmil edıl ·ccktiı 

İngilizlerin yaptıgı ilk ıu·oJe 
güzden geçirildikten oıırn lıa~a 
lıa~ı tadilut yapılm.ası zarılt'l ~(i_ 
rlilmü\' \"C lııgiliz firmaları da ta
lch edilen bu tadilntı kabul etmi~
lerc1ir. Jlk :. apılmı ıırojcye gö;e 
k.ır~ı kar:;ıı~ a hulun,uı !IOO nı+>tre
lik lıü:;iik mefüfü •kle diğer küçtlk 
nıenrlireğin biti. ııoktaları yani hi
za,>"a geldikleri için vupurlnrın fır
tınalı havalarua hu dar hoğazdan 
linwua girehilmeleri oldukça miis
kil olup limana girE-rkı•n hntı k~
r~H·~Hn tesiriyle gemiJC'dn diğcı· 
k!ıçtlk mendireğin ü<ttihıe dtişmek 
ihti~ınli nıevcul olduğuııd:rn ve 
proJede tadilat l apılurak kü ·iik a· y. ı. ı..: 
nı<>n ıı·egın ımanııı dalıu içiıw doJ!; 
ru ahnmı. tır. Bu ~mretıe btirnk 
nıı.:ndiı-<'ğiıı hiz,1:-111.ı gelen 'a;ıur
lar h.ıtı karayC'liıı t.(' irinden kur
tulduktan soııı .ı lmçm, ntC'ııclil'(:-gin 
~rz:ısma gel ceklcı·, ıu ~uretlc 
lı~ann d hn r l t \(' ı>miıı bir \a
zıyc> tc Jtir <'ki rdir in ili !erin 
yapacakla"ı bu b t.\ ık m 1 ııtlırcg-in 
krıradl"ııiziıı ıı · •t ı dcııi:.dcı·ine 
uzuıı. cıen ler muk ''en •t l'd<' ği 
ve h çb r k çük arıza rröstt>ı mi
YC<'Cği l'ıniıı olu ımnU· dır. uu
k ·, nıeııdire •in d('ııiz \' tl r· li ,0 
dot-nı i lerlNl'kre geııi':'li ,.i 0 , · _ 

bette art rnk .ı \'e on k 11 1 ın 
genişliği !':fi lllc trc~ i mı ı 1 t d r 

Çntal agzı liııı ııını ııroı ı ri 
Üzpı·indt• tetkikler , ~pJJırkc- 1 ıir 
tnr\tft:ııı du l<~reğH lim 1111 , 1 ·ı~i
yeti S::"Özden geçirilmeklNl"r Er<'j{li 
lfmanmın tahif vazi~ et itıburı) le 
kısmen mahfuz olduğu için bur ı ;ı 
300 metrelik IJir mendirek! m h
fuz bir hale konulup ve ku 1 
nı arifin 3,5 milyon lira il ha _ 
rılacağı yapılan he nplarrlan an.
la~ılrnaktadır. 

Söyleurliğiııe gore Çatal , gzrn
da Yttpılacak bu,·Uk 1inıa11la l.>eı·, _ 
her hüküme Ereğlı lim. ııını da 
bu \!ekil de ~ apttrmağı diı mınwk
tedirler. \'ııkiHel bu vol~hıki ka
rarını 1<.'klif Pdileıı proJtıleı· u .l'
rıncle es {,;}ı t tkıkleı· yap kt l 
sonra vcrl'cekt'r 

............... . ····· ..................... ::::················ 
l~alya T:ablus ~; .. Bi~;:·~ 
zıy yenı kıtalar göllder.di 

Roytc · Aj ı 111 ıab 
dirıyor: 

' 



Kübik Gazetecilik 
Amerikanvari ileri ve son sistem 

gazetecilik yapmak iddiasında bu
lunan (Tan) gazetesi evvelki gün
kü nüshasında Amerikan garabeti
ni bile gölgede bırakacak bir yeni· 

: lik göstermiş, 6 şubat tar: • baş 
makalesinde, mak"1enin yazıldığı 
tarihten iki gUn evvel istifa etmiş 
olan Yugoslavya b&şve.kili (Stoya
dinoviç) i bili yerinde zan ve far
zederek muuıaj)eyhe siyasi tavm)fe
lerde bulunmu§tur. Filvaki · dost 

'Yugoslavyanın dost ba§vekili ayın 
(4:) Uncü cuma günti istifa etti Şu
batın (5) inci günü ~an biitün 
Türk gazeteleri bu havadisi yazdı
yani istüadan iki gün sonra (Tan) 

Halbuki (Tan) ljlubo.tın (6) ıncı .gü
nü, (Bütün gözler Yugoslavya 
üzerinde) senıameli bafJDlakalesh>
de bakınız nasıl bir cevher yumurt
lıyor: (Görülüyor ki Hırvat mese· 
lesi, Yugoslavyada bir ikilik doğu
ran bir safhaya girmiştir. Doktor 
Stoyadinoviç, geniş görüşlü, realist 
bir devlet adamıdır, Bu meseleyi de 
hallederek memleketin vahdetini 
temin edeceğine şüphemiz yoktur.) 

istifa eden bir b~ekile mü~ 
kül bir siyasi meseleyi istifasından 
48 saat sonra hallettiren (Tan) ga
zetesi (Bl~tün gozler Yugoslavya 
üzerinde) iken bu çok yakın ve dost 
memlekete bir kere gözlerini çevir
mek zahmetine katlanmamış olacak 
ki, bu azametli çamı deviriyor. Ga
zeteciliğin bu şekli, bizce Ameri
kanvarı olmaktan da fazla bir şey
dir, beliti kübik gazeteciliktir. Aca~ 
ba (Tan) karileri bu vaziyet karşı
sında: 

: - Burnumuzun ucunda duran 
~kom şu bir devlet hakkında bu ka-
dar mükemmel mütale9:1ar yürüten 

' bir gazete, biraz daha uzakça mem-
1 leketıer için kimbilir ne harikalar 
• 
·•yaratır! .. demezler mi? 

TlLK1 

·otomobilden llstik çalan 
hırsız 

ı Sirkecide Ziya isminde birinin 
otohüsiinden litııtik çalan Mehmet 

· faminde bir adam dün Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesince bir 
ay hapse mahkum olunmuştur • .._...._ 

Yangın başlangıcı 

Be.cıiktaı:ı Şenlikdede mektep s.o 
kağmda Ruşen iaminde birinin sa
hip ve Mehmet Salihin kiracı ol· 
duğu 28 numaralı evin fü~t katında 
bırakılan mangaldan sıçrayan Jn -
vılcım kaplama tahtalarını tutuş
turarak kı.o;men yandığı halde kom 
;ular h1rafmdan söndilrülmüştür. -·-Partinin balosu 

Cümhuriyet Halk Partisi tstan-
11ul Ilyön Kurulu tarafından Halkev 

· leri menfaatine olmak üzere veril
mesi kararlaı;ıtırılan balo hazırlık-

• la.rı günden güne ilerlemektedir. 
Balo 25 Şubat cumartesi günü akı

. şam.ı Perapa.J.as oteli salonlarında 

ı verilecektir. fstanbulun en nezih 
• sosyetesi o akpm Perapalas salon
; Jarında topJanmıe olacaktır. Balo· 
i .oun eğlencell g~i için icabeden 
bütün tedbirler alınmaktadır. Dd 
eaz heyeti çahiacaktır. Koruıerva
tuvar tahsili görmtl§ gfU.el sesli, a-
uıat(jr bayanlar tarafından Garp 
mmdkisfnfn en güzel ~an ıe
Janni edilecektir. Salonlardan birin
'1e de eğlenceli bir bıit ~ t.er
ttp oluna.caktıP. 

Bunlardan bqb eğlenceler .,. 
tasında senghı hedfyeli bir piyango 
ve W.Jıa bazı 8ilrprlzler varda. -·-irtihal. 

tstanbul Saylavı Bay Şökri1 il 
· ögel'in refikası Bayan Meliha ögel-

in, Posta :işleri reisi Bay tbrahlm 
Desenin ve hAkim bay Nureddin 
Besen'in valdelerl bayan Fatma 
Besen dün saat 4,lts de hayata göa-

'ferini yuınmu~ur. Cenazesi buyilıt 
KadıköyUnde Bahariye caddesinde 
Nisbiye sokağında 1 numaralı hane-
/sinden kaldınlarak 6ğle namazı 
'KadıköY, Osmanağa camilnde tıım
~tan sonra aile kabristanına def. 

n dilecektil\ Allah gani gani Nh-
\ ' ' lesin. J"" 
;. 

YENISABA.H 
J s o z .. ===- :::ıs a 1 

9ŞUBAT1939 -
~rf qrihten~bir~~J~n& -=4'·~ 
Şair Eşrefin Bir , hicviyesi 

şiir enfes) "cehren" oku dinliyeyim 
dedi. Kağıdı aldım okumağa başla
dım. Hl.inkar bunu okadar beğenmiş 
ki ezberlemiş olacak .. Benimle bera
ber okudu. Ve bana ne yapalım diye 
eordu. Cevab vermedim. ısrar etti. 
yine sustum. Hünkar sözüne devam 
ederek: (Ben bu adamı bilirim. Ge· 
ce gündüz içer ve hicviyeler yazar. 
Memurfyetıde bulunduğu zamanlarda 
da katiyen lele meşğul olmaz. Her 
eeyle, herkesle, her ıeıe alay eder 
durur. Ancak fena adam değildir. 
Hasedinden veya hiddetinden birine 
kızdı mı hıncını hicviye ile alır baş
ka lflY yapmaz. Haber aldım. Ken· 
disini aadrazam Dahiliyeye yazdığı 
bir teekerel lliyye ile resen azletmiş. 
Ve bu adamın mesavlyUlahvali var
dır. Artık kaymakamlıkta. istihda
mı cam olmaz demiş. Mesele bun
dan ibaret. Bu adam da kızmış bu 
kıtQı y~ ve çaresini bulmug 
bana göatermfo ! Çoluk gocuk sahi· 
Wdfr. Fakirdir. .Ayya.ı,tır, ve hic· 
cavdır. Dahiliye mUsteearı Reşit be. 
yi çağırt. Ve bu ltıtayı- bu kiğıdı 
ona ver. Gttsfn sadrazama verrnı 
ve benden sellm söylesin. Sadraza
mın bu adamı affetmesini rica etsin 
ve kendisini bir yere tayin ettirsin. 
anladın mı) dedi dedi. Ve i{fte Reşit 
beyefendi ba klğıdı size veriyorum 
ve HUnkArm size de se18.mını söyll~ 
yerek ve sadrazamdan alacağınız 

cevabı beklediğini söyliyerek iradei 
sinniyeyi tebliğ ediyorum demeği de 
unutmadı-

• 
...... KA.ğıdı aldım. Ve Arif beyle 

beraber bir daha okuduk. Ertesi sa
bah bermutad Babıaliye geldim. bu 
mime verilen kiıdda mezkUr ve 

Şehrimize gelen ecnebi seyyahların ilk evYel ziyaret ettikk 
• dünya•ın en kıymetli mUzeJedod,n : Ayasofya 

BerJin, ( Husuti) zira rehberleı· vasıtasiyle yapılan 
Berlini ilk defa ziyaret edenle- rıiyaretler, her sahla.ya dal budak 

rin muhakemeleri, a.lelekser, bir salar. Seyyah bu rehberlerden fev 
ooli tesirler tahtında olarak •nkın- kalade istifade ediyor. Çünkü, e
tıyla karşılaşır. Payitaht hakkında mirlerine amade bir halde bulun
yalnız mümkün ,olduğu kadar mü- durulan rehberler, geniş bir malft. 
kemrnel bir fikir edinmek deA'll, mat ve vukuf il~ mlicehhez on iki 
fakat en ziyade karakteristik bir yüksek mektep talebelerinden mü. 
intiba. hasıl etmek için nereden I>a., teşekkildir. İşte bu sayede de zi
lıyacaklıaıı·ını bir türlü kestiremez _ yaretçiler, en iyi ve &n dürüst ma
ler. Onuncu yıl dtinilmünü henüz lfimatı elde etmek fırsatında bulu
kutlnlıyan bir müessese, bu husus nuyorlar. 
ta pek bilyilk hizmetler ifa etmtş- "Yüksek tıalebeler eseri rehber 
tir. Bu mü~e, "Yüksek Tale- eervisio nde üç cins faaliyet göze 
belel' eseri rehber servisi,, dir. çarpar. Gruplardan birisi yalmz 

İktısadi lbir zaruret ve sıkıntı- müz.elerle uğraşır. Bu müzelerde 
yüzilnde.n meydana çıkmış olan bu Ar.sena), Pergııme müzesi, ve Berli
milesseae; birçok talebelere, cüz'i nin en ziyade aHi.ka uyandırıcı bir 
ye fakat zaruri -0lan para ınoo.ba.- müzesi olaın Oseanografya müze
ları elde ebneğe yardım etmiştir. li,, uliimu tıbbiye mtiztısi. bu müze 
Müessesenin tesisinden beri on se- ·de Oseanografya müzesi gibi pek 
ne geçmiştir. Müessese, esas olan ze.ngin ve merakaver kolJek-iyon,
gayesJnl a.şmıştll' ve bugün Berlin lara malik olup birçok kimseler ta
turizmtntn llzım gayri müfarild l'afmdan tanınmamış bir haldedir. 
gibi bir hal almıştır. 1929 senesi- Na8yonal Galeriden ibarettir. Di
nin dol<:uz azadıa.n mürekkep olan ğer bir grup Berlin, vo Potsd~rn'ı 

müesslsleri mahsus bir euı-ette art- dalaşıy-0r. En nJbayet bütün sergi 
mıştr. ve rehberlerin &dedi de 160 )erde de tal&be re·hberlerine tesa
yi bulmuştur ki yüksek turizm a.kı. dttf edersiniz. Bu sonuncu grup 
nı mevsiminde bu miktar iki misli günden gilne, ıtenede.n seneye da.ha 
arttırılıyor. Ma.k&a.t, Berlinin yal - fazla rağbet kazanmaktadır. Zira, 
ruz mttaeJ.edni göatermeık değildtr, teşhir sdilen ~Y• yıtını içinde en 

Edirne Gezileri 

Müzik Radyo Ve 
Dinliyerek Ziraat .. 
Oğrenen Gençler ... 

Aşıcılık ve küçük san'atlar Kursunda 
çalışan zeki köylü çocukları nasıl yeti
fiyor ve köyler kendilerinden ne bekliyı01 

Edirae qıcılık Te küçük s2aatlar kursundaki ıenç!er 
mu'lllimlerile bir arada 

ziyade karakteriı:ıtik olanını sürat
le bulmak arzusunu izhıar eden zi

yaretçileri tatmin edebilecek bir 
kabiliyette rehberler bu hususlar
da müteha.cısıcı, ve tecrübeli olnıuş-
lard ı r "Yüksek talebeler eseri reh 
ber '" ı , jsi,, 1936 ı:ıenesi olimpiyat 

zamanında halkın tevecctlhllnii ka 
zanmı~tır. 800.000 kişiye relrbet
Hk etmiı;ıtir. 120 rehber ve rehbeh 
lerin her biri, olimpiyat köyünde, 

günde 80 kilometre me~fe katet. 
mek ,artiyle aşağı yukarı 500.000 

kişf doLaştııını~tır. Rshberlerin say 
wı gavretleri bu rakamlarla m.e.yda 
na çıkar. 

Bundan maada mı ı-ehoerlerln, 
rehberi bulundukları grupa hakkiy 
le malfimat verebtlmek ve sesleri
ni l!yıkiyle işittirebilmek için, ge
ri geri gitiklerini nazan itibara. a
Jaca k olurgak, ne gilç bfr vazife ile 
karşılaştıklarını a.nlar ve bu işi ne 
kadlar btıytık bir sebatla ba.şardık
Jann1 takdir ederiz. Berlfne Jielen 
seyyahlar, bu rehberler sayesinde, 
edinmek arzusunda bulundukları 
matoma.tları, hiç sıkıntı çekmeden, 
zahmet.sizce ekle ediyorlar. Bu gi

bi rehberlerin memleketimizde de 
yetiştirilmeJeri, memleket ııefine 
faydalı oh.ır i.t.ikıadındayım. 

B. Z. 

'_, BEL.EPİYEDE . 

Şehir Meclisi toplantısı 
İstanbul şehir meclfsi bu gütı 

saat 14 de· toplanacak ve ruzname
de mevcut maddeleri görüşecektir. 

Eminönü meydanı 
Eminönü U;timlakatı birinci pi.. 

lanı, Eminönü hanının yıkılması ta .. 
mam.landıktan sonra bitirilmi§ ola
caktır. Elde nıevcut paradan hrtim
llk için 100 bin lira kalmıştır. Bu
nunla da camiin civarmdaki bara
kalar istimlak olunacaktır. 

lkinci pilfuuıa lstimlikine baş· 
lanmak üzere belediye, Nafıa Veka
letinden para istiyecektir. Para gel
dikten sonra ikinci kısmın istimla
kine başlanacaktır. 

Madam A.Una davası 
Randevucu Madam Atin~ ile 

muavini madam Katins. ve ark".daış
Janıwı muhakeı.nelerine dün asliye 
2 inci ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Gizli olarak yapılan mu "ha.keme
nin ıbu celsesinde şoför Osman ile 
Aleksi isminde iki şahid ü~ 
diğer bazı kimseler dinlenilmiştir. 

Muhakeme şahit celbi k in baş
ka bir güne bırakılmıştır. 
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... bdar -- J&Pllabllcli. edial 
lııeıWllrlne vuvat llbı bar .... 
,.. dlJltlllr ........... ba .. 
.. ,\uJuullD .... ilki..,..... 
:ve _... Wanlc1ı. - nizl• 



iFTLIK HAYATI Bine Düşen Kasaba 
Celil altmUJ yaşına bastıktan )Uyurdu. ttte o vakit. tam gece ya- tnebolu tHuswd muhabirillliz- ıclmeden evvel aakliyatçlbk, tnebo-

llOr&. tstanbulu terkederek Bura• nın kedilerin miyaYlamalan. kavg• den) - Kutamonu vıli.yetinin ea lu ve köylüsünü fevkallde idare P.

dtld ~ tlldlnieii kararlat- lan devrılen tabaklaım gürilltüatl, güzel ve tirin babası tneboludur. diyordu. Çanğınya tiren geldigi 
aitACı pman ı-ı ııem. bltlla Celll. çileden ~ HaDmeyl Dik ve arp fakat daiıDa yelli. to- ctmden itibaren iktisadi vuiyetı
jlıerWtinf erltmiştL: Kadılllar, bmar w kocasını kovamaa. Onlar beUd peciklerln, arumdaa akan ilçi ça- mizdd bllyfk ~r oklu. En 
ve bilhassa tabII bir ahllksızhk buf kırk aenedenberi c;iftllkte oturmuş ym etrafına dizilen evler sahile doğ- bUyük ntimunesi kaşıabanm yedi bin 
eı.Aketln esasını teekil ediyordll. bekçilik etmiş sadık adamlar idi. nı serpilmiştir. Karadeııimı en faz- nüfustan beş bme düşr'mıiııiir. tki 

J[ararmı aldıktan I01lJ'a Celil artık l'armnahal olarak her ikisini de la ileri;ve manan twnunı t;epil eden bin ldlsOr kağnı ve bin .. ilaür at .a· 
~ki bu aJnlmzhğmı d8ştınmt- atlatsa, bu mOnz vt, ı ı v rlerde bu yer, bu ilerlemenın hakalzlığuı· rabaJan naklıyatı '1~cn henıen Yok 
yordu b Tabiata ikti••· IOl1 gön kim gelir de hizmet ederdi? dan IDldır daima dalgalı ve rüzgar- olmuştur. Koylümilz arazısinden çı
Jerini esefi geçirmek te istemiyor Celil, bunun tızerlne bir çare hdır. Kışın ekseriya vapur meşhı.r kan mahsulle ancu iki t1ç ay idare 
dlL Bu aebebten, çiftliğinde yaşama dtlşttndii. Bir •hah mutbaha inerek (Krempe) burnuna gelinciye ka ı edebilir. Bu aebebJe hariçte çahemak 
fı lhtıyarhfunn lcabetth'dtllne ka- bahçıvanla kansuıı buldu deniz sakindir. Bırkaç mil ileride mt:~buriyetinde kalıyor. Köylümüz 
1d bulunuyordu. Bana bakın. arbk ihtiyarlıy~ rüzglr çıkar, denız kabarır tnebolu çok muktesittir. saf ve sadfkbr. hfl

Bidayette her ~ yolunda gitti. rum dedi. DüşUncemliğimbı ve bı- önlerinde vapur acı acı öter içindeki kumetimiz köylünün kalkmması i-
• Yaim 1 dı Fakat son bah r ru da 91nuızhğunm teeiriJe bura- yolcuJar ve Kastamonu mülhakatı çin ehemmiyet vermektedir. Her_. 
ve kıl ile beraber neeeıd c1e ortadan tarda dlltilm. Ne yapalım, kaderim mallan karşıdan bir seyirci vaziye- ne yüz binlerce fındık kırası dağlt-
1-Jkb. Şüph ki çiftlfli Bur a} a böyle imİlf. Fakat bu geniş odalarda tinde kalır, istemiyerek geçerler. makta ise de on senede mahsul ve
dftr, ormanhk ve merahk bir yerde oturup IOfuktan donmak d Lımansızlık yüzünden yapılan za" rebilen fmdık içine, beklemekte sal>
tarıalan milnbit, aJdılı hasat mtt- değil Halbuki ikiniz de tam olğuıı rarl bugüne kadar milyonlan aş- n olmadığmdan ekserisi usule ria
.....,eı idi P'akat tıstanbuhm ka- bil' yafta bulunuyol'BUDUZ. Torunla.- JDJ§br. Liman · duesı eskiden denil- yet etmeden dikiyor tutmaymca e~ 
lorlı fi apartımanlarmda yapmak ncız pldıği zaman oturduj:unuz ku- le ali.kadar lmazdı. Bu sebeble en teai sene söküyor. Bu bwp11lan tet
ciftlik biDamm nede o1sa esktllllit lUbemai yerde ~k lllkışık yabyor-- azğm hav arda kayıklarımız apu- kiki m Milli~ tnöntıne yaplan 
odalannda ocakta yan n çam sunuz. Bunuıı !çan yerlerimizi de- ra gider. tskeleden çıkmanın ve in- dilek kabul buyurularak bir mllte
tilkleriniD ft1'dili hararete rağmen ğiştireUm, siz benim odamı, halıları- menin ımklnı yoktur. Cesur k yık- hasala gelmiftir. Topraldarmus 
llOğuktan titremek. arumda ~k 1111 alın, burada istediğiıılz gibi ya- çılar.kancalannı kilpetjteye atarlar, fmdJktan DJade meJtin ve badem l
f&rk vardı. Bu konforsuzluk netice- '4Y11L Bm de aizm oturduğunuz ye- eanbaz mebaretiyle tırmanırlar. çin de dveriilidir. l'akat uzun aene-
de, abşkanhk ile bertaraf edi1eblllr- re gideyim. y 1 ulan rtede ler beklemek kudretinde obmyan 

OeW .1n-ı'-d".ıwı ve 80 • .a~ .. H.;,,; gı· o c tuttukları gibi güve n ko·· . ..a- 1.,. .&--..1-L • ..ııı-.1...1 ...._ m-dl. J'atat Cel&ffn al•fallladllı IJl!Y, uwruu U5U .P~• • ka ,,,;.. .. • • &..-1.•- bİD bir ., • ....._ ıs AUM.IVIU...a& _,,, 1111& 
bi yapb. Daha o gtln elbiselerini, y~ ıçeneuıe uıuwuc ve bit arui1ere ......_..-ı&-1. 

~ duydufu gllrtlltttıerdi. tebJike içinde her an ölüm buhran· ., ..... _, .... ...,._3 ... 

c.ı.wytn, .dftllk binumda tabistm Ç&llUUJll'laruu, huauai euamnı ala· ları "'-'ren ..... ___ , __ ·-'----"' 8&• Cicleden AJwıia kadar uhıl 
UI . • &.. _.. ..... ._. adctl SÖS -'- nJr balı~ Jrulttbemsi evfne o.....- UU ~ -..u..-aa k .. a..lll.....,;a..&.. ... A '-• 
~ •'"-· ...... uuv hile gelar. lkinci bir tehlike de sahile uma -,.-....... ., yu ve ..., 
.&ftıl buJuetakJan mada uyuya bil- tqmdı. Ve geceleyin eevineinden .... ı.._ ........ ..a ••• Kavıtnn ..ııı-....:ı-.-1.. ih- ayaklan Çlplak pzmektedir ki ba 
--~ fmk& adı ••h• kadar yatabildi. Ve hayab- ~uwaaa.._... ., -.- uÇvrn111ca .................. _hudutları ~ hi 
- " ' ııd "llt dPfa o1 a }ı'ce ov nma n timali bvvetlidir Alıetm kayıkçı- ~-.::;. &..e.:- ...,.._. ç 

l:Yvell tl afuktan. 4aClarm fi.. , ____ b"ır --1..1. -&...- --.ı..-• - ~- .- fWD.,.u. 

-

._...__ '---'- _ _._ ... .a..n..a · _... gön atıeye bdar yattı. Ce- --- ..-.... ..... ___ _.~ .,_ ..... ~ 

.._. auı-r .,_...., ,..,-J .. ama...- küret lnıwıu= -''-1- •--1.ı.- . Ba ..... ~ fakir olan Nbil bo-
llrte ya1q1p gldmı, çiftlik Nnnme 1U llllrada mmn mlddet 11M11Ut bir '6"" ama- . .-.,.._... )'UIMla Dd ...ur fragi ....... tı 
~ ..pülarla .....,..._ bir euntte yqada. Yabm ı.,.tuım 1DIS uadal tertibatuıda yapılma- mlcadele etmektedir. A,..ca sıtma 
.. ıldet lllJdmet 1'aktnlden.,.. ,..... wkislr.l ydmda, YUiyetna- JBllbr. ~ UJIWl tanda ~in de bir doktor JDeliul olmqta1' 
clalla ficı fetle durınada bo)w mmile çlttlittni bU'aktılı udlk hah- bq ft arka tarafı birdir. Kayık ka· Maden cihetinden mıgin olao 

dıtiufara, camlan laleam ede rb- 4JlftlllDa :rataimda '* gln Y.ftf lulardaa ıbarettir. ı muJaitimis oa yedi türltl cevhere 
... '1trdı. QW ~ 1lqma JU9I ..__ dlayaya gmlerini 1-llolanua lft JW&çlan " w. mallktlr. Blhaaa Emnedeki ırift 
ff1rer* 4ıfarıdaki tırtmama siiril-~ llMyeal rilmbı tDpraldarı ytlallnden köyHl matleal clbywn • mngill maden· 
ta.uııi lıııltmek ...,_,,.._ r.bt 

1 
ft eel*ti beplli kazançlanm ticaret Jerindendir. Huuml surette •adea 

laep .., ... idi. B' Jht •bılbıa 1 TGDJıaatılar yolua4a llulmelrtaduiar. Halk fa- dokt.orlarma talllll ettiriJmit ve aca 
• blltta ...n..ı ...,_., ı.er taraf.,. ___________ _. kirdir. Nllfmdaa .,.._ Zonpi· defa llUMleıı Wkik Ye al'amB emtitıi-

tiıa .. .,. pı,w W .wi lallak• ""-~-- MiEta, Kvı•lkte W ...... C&• 1llae ?MJ'rat Te alm:ae 1•Berek ... ..._. .. ....._ •r ('v. blrtlhrm ._.as cini&· ._._. Mr ı.e,etbı Pnderilece-
Bm• 1 m Celil......... ı.n: ......_ ..,.. .. ,... dmdir. ji ............ llildbP'ftir. 
aı ıaı ...... 4' ?imla Çlüma ••!ot,.._ trea Sfdll ı 1 Hn ç.ıelii 

ı rt ıt ılı , n ,... .. ""T ......... ,,., . .,.. ... 
• 

• 1 '• ıllllr ,. .. mk .... ,... .... ,.,.. . ........ 
....,..... o ftlılt btarl "· .. 
............ 111 

1

" ....-..- ......... - .. 

111ıNn_.dallll oftldıl..._. -.. ....... 
t' • ._.,_...,.. ........ .. 
....,. .... ()ıl•m. ......... ta1i 

•• 'ın ..... M le a.Ji*1or 
WnYw. ftllli 1llr ••ll'G le ,.... 
nıll8n ... ~ ddenk mlb:iQ 
~boaeelr .... ~ 
llr, tavan ara.ı ında fareler cirit 
atıyorlardı.. 

ll'akat bütün buıılarm Userindft 

Din ... 11 .. y.....,,.... ce
ml,etl JıM ........... cemlJWt w-._.,........._ 

Mis egmqly ........... 

....... ........ lıltifa .. flı'ıı•. 
Bmdarm JeriDe ,..iden .. oluak 
(Murat. tsmail, Recep; Ahmet) se
çilmitlerdir. 

~ ~ ":-..::: ( .... ---H-al·k·e-vl·er-i--... , 
rt ~.t ... criu HaP'z•, glndlbllı .. ___________ __._ 

Jlerlni gördtlktea __.. ••• Kontenan• 
clftllk ..-w de, fabt -1 bi

_.. w1rta M-• lıir bll...,. 
,..... lroeaile ....._.onda ,m. 
..... l'aat tok MJdtril gıtl1Nlaia 

V ıs .-eaıw illıh eli: ...... ,... ................ 

....... ·-· 

8: e'M: 
-m,11ll'lra1* Ml&t& lill .... ............ .... .,.,.. • p""'' _. ...... ..... 
-Jleaüet .,.. ....... . 

fl"ld• el:tll' Is ... •• ... .............. ..,....... 
Y..ıWı llu ,_ Glllp ..._. lllr .. 
... .war. tQ-om.tült ....... ...,,,.._. ....... 
illJlıa·•ettı. _ ........................ 
... - "" .. twblldellk ... ,......., 

Aala .... m Jd... 

- OJle ~ "' .. 
CCSrmfJ'Ol'um, eter brdlllalll -. 
fl1l uaatmuuf ile ... Her m MI._ 
--'* aldula .. ,.... aı.taeaımr. 
,. - o ,-ıt ...,... llmdl 
41f1!.Iııaftl'a psle'hn, perdl. haJütU 
.,. ••1nn&kl nlaberter mm 1>11 
....... dalma bal1111dlyorlar, 
...... ,...... 9-tndıl ,. .... 
......... ba ...... obdatma .......... , . ..., ....... 

Efgu Elclal lttlllmnl Vtrdl 

mMftk tanfwleıs kll •m+m 
... lll'llllt.af w18rda, ........ 
aDeııl mlıu 11 llllrl....,.... auret
te BlmelMdlr. .. ... ftblJn 
a' •lıılı* omak .. OID&ftl' _.... 
d!sılrtedlr. Doirs .. , Cuau ................... ,... 
tlrme LU' 

- _,... ...... le iki adama 
Mdlllı.8'8o-ı111..-...... - Ba.,... .... .,,...., ~ •. __ , 

8nnl14 -.111ı t.nc1dlttm ... 
•aillattı: 

................. IWtr..,... ....... ,.,.. ....,. .. , ... 
'* ..... Wlmll '*....,. 
buhmdu. Z&valla Kate de .,. .... 
ldld9 ................ . 
iki 1lllyllk köpell Be ...... ..,,. 
• ,..... ... olmuttu. Polis ma: 
murJan, mldtldmi, onunm ilerllılD
ae TliiMler' Biiaıl AMDm mevkii 
bU•tar, 111J8k babua da mltl!il 
yaral1r ip.de Jarlarda n ... do-
lqırkm hn1gpch Bir pee .. ...... 
de acJarı ......,.. ..... o,c. 
manda,..-..,...bü•u•bfrals 
116,,_.,.. n.tmt ... , .,. , 
ildllrdl. ~ ............ ..... 

Tefrika No. 27 - Yuaa: BEDIT ESEN 

lltlceYhen.tmı yan.ma aJanetm. Biri ...,... cam, ceMım Jroa. berllanede 
,.yler •tm11 olacak d.119 clllllN"• yalnızdım ki teeelli bulmak imk.inı 
(belki bir Is bulunun) ftmtdfte ı. bir Jandan: 
taııbulun bütün tayamcalarmı do- - Ne J&pl)'Orf Yarabbi DUll 
)aştım. N"ıhayet aenin ..., efendi- yqıyorT Çahfı;vor mu? Kfmhilir ne 
de iBtecltklertme natladım. Utanma- bdar isbrab çeldJor- BlplPe belı 
yı, sıkılmayı bir yana lın'8karat 8ebeb oldam- Onu nad laeltUm T 
derdimi döktiim. Adresini aordum. 
hiçbir .. , bilDıiycırclu. Çok pç kal
mıştım. Yalnn: birtaq aat için <-.) 
oteline iqdiğinjm öğrendim. Ve on-
dan sonra bütün ümitlerim kırıl -
rak. bütön beDHglm yıkılarak (B..) 
ye dönmeğe mecbur oldum. 

Dttnyaya, kiinata dflpwı ol
muştum. Kendimden tibiniyordum 
Ve aeni llUll sevt,or, nasd i8t:f;ror
dum tasavvur edemezsm. Yavaş 
yavat muvuenem bozulu;yor: Yok
tan yere, benimle an•qmak, hattl 
ödeşmek dunırken evini blraktı, 
gıtti. diyordum. Sana düpwı kem
liyordum, bulsam seni parçdayae. 
ğımı zannediyordum:. Sonra Jdlçtl
cllk bir hatıran &ıüade çocuk gibi 
ağbyarak aenden .ı dileJQl"dmn. 
Saçlar.mı sardJğuı IAatili. ldlçUk dan 
telli bir mendilini unutmutf;u. Gör-
sen hu küçük şeyler öntlııde ibade 
~ varan vecdimi .. Bu gil 
sel, ıD'UURI bqa dolanan 1istil 
parçaamı. bu aevgilt bu aanatki: 
ldic;Wt parmak)annla didikleyip bu 
rutturdulun mendili cebimde tq. 
yor, deliler, genç, ınetu-bli ... klu 
gibi, bo kalan odamızda senin V4' 

Emelin yerlerinbe baka baka. oalan 
öpe ape ağlıyordum. Günler, aylar 
geçiyor deliden farkua ~ 

Diye kendi kedime ka.hrediyonlum. 

Kedlt; - ... bqb ..... 
dUnyUmda '8tadm,. Çok '8ktill 
pnucuğum. Çok çahetm, didindin. 
harab oldun, ihtimal beai dU,U.. 
aba. kınlan iaeti net.inle lnldn 

Fakat ben. bambqka 'bir ce
hennem hayatı ympchm. Bu d6rt .. 
yın kıskançlıklanm, timitaizllklerini 
ncdaD uabJarud, belll katmerli 
vacdan azablann1 tahayyül edemez-

•· 1'1ediğim eia&Jetlerden, 8'l'llll1 
hatıralarmı öldOl'iDillt .. o pill 
mevcutlan birer defa eve 80ktuttaa 
sonra yeni bir azap, bir ffbnee 
boşladı. Kendimden ilrmiYor, ella 
dokunan heqeJln önbde birer bi
rer durarak, onJann arakumdu 
.,_ hayaline yalYarlJar, at dlli-
JWdum. Balalı ADaba 8!lll' bu& 
g&ııdean ,111 ,a canmn, )'&- akbma 
elma• için daa ecll)'Ol'Chm. Zatm 
akıllı diyecek halim kalmamtfb. Böy 
le cansız fOYlerle kon~up, una ait 
hereeyln &ıtmde allarkm bir deli 
;ve benzi)'ordmn. lledftdllm. .. inan 
bana.. Yaptpn 1811 bu ~ 
azablarla ödedim. ı.tıer- bbaiJ€
mı bu& ilade et, ille her 19J9 am~de 
&dinde duruJOlUlll. Beni bJb!!a. et 
k!ırimi kopar .• Beni Rddr .... _ 

l'abt .... .... '* ldlaaJet 'NI'. 
K ..... _. ....... .._J'lllana 
llıntrunn •• tlllt ., içime ....... 
ldıMlarerirmi? 

Ne bu evin botlutwıa ne aeaia ha· 
tıralarmm, aeni baylana taı ı1 ha 
verdiği uaba tahamndllllm blma
IDlfb. Seni uımf:malr- 1-1 _...,. Nuıl callflYOrsun? e f~ 
ni- unutmak 8l'ZU8Ull8 bplJdmı. iç- 181' bir bnet ~" F · a..I illa 
kiye Nlladpn, Her akeam icf1'or- Jolda 11ııram.,r-1m .. Rem,.... 
dam. tıd ile kere fabeDcı Jaacdtar~ ' lamam .. .,.and;yor ! Klıı;ll
da bu iztırabl uyutmalı teerabe et- dk kaJhile laer teyl h' ııın,. .. 
tim. llaJı: nekadar aGlk kim0f87o k-6 bfrialeriadıde mu......_ 
nmı •• 8ea ı.em cam. beni mlle;;e; .. "'khmn yok .... _ 
ettia. W imi O JD11ıenes ..-t ..... .... 1

1 j • IJ L 1imaea 
1arla kirlettim. l'akat milnreWI~ 
rim bütb bmcnu rap.. ,.ağu' 
fllltlnde bılillyordu. Böyle o1duğ- la • ' •"l*io 
balde bir saman geldi derin Jılr Y1 - Ona bDdJrı,Jorml. y.ı.a .... 
dan aabm•, bir nedamete lrapWır hJOl"lllL ftSiyeti llOuatıar· W illa 
s.mt a.damJarmm benim bu Jiren·· 
halimden kaçıyorlardı. Haaife JCa. 
cim, Batloe bhw bahane ile çeldldl 
ler •• Bu .. haıatm iQiDde ob4ar 
yahnPlnn ki teeeUi bulmak lmlrlt 
1ottu. 
.. erinabde çiçekleri katapn, 

Laaa s.ı.llntal, pnç lam ... 
ni ,avqca mktı. -...-toeü: IWd ••• 
............ .,. cllcu' ..,._ 
• ............ J:>omm. .. Rta. 

--............ llirldir •• 
jlmf 

- Evet, holde, Mki Nbon dev· 
riDdeD kalma .. 11ırler llaJ& .... 
rur. 

- ADmla • •mnMn'llt iM ................ 
- ...,, .. Bemaecl alell iDla 

ettb'dl. 

-am.,llllblıa wR• .... 
., ........ llılıJWdm ........ mJd. 

eınlarm uatleti ujnma ·-•• • 
IAlr edt)waı. Kaprllm •w _. 
lan tecla ...... ........ 

'O'mldln, ~ .. ........ 
Dl o da lıllf1orda. rabt .... ..,.. 
le .ıs,lemek •t1JOl"la. 

(0...... ftl') 

bl alılaimm llbat eden bir Wllk'J. ' ··--Q· ___ 111-•·"'*" 
'8 illıııııii'lliilll 

0Uaaftl'lll tl eKl ...... r-
da ilk Gl'tQa Clklta ne ftldtlllt 11m· 1""_, 

- ıAllO ele ,...,.. bir ..... 
tOll.-=-ana....., oUala ....._ ............. .,...._ .... 

.... .,ıllııdeı, 'OM>rtlv• ..... 
- .............. blP 

- B&ylk mhtım, O &la. CllT3 A 

1la 1ılr kadma randnll ftl'lllllU. S. 
W cSe evli idı Bir Ol'llWl bekıçlll 

• . Bua&lmlle 
••< =m Jlllllıl ... • ........ ... biWJJaulll 1 Wıe&k 

DUL 



MAHKEMELERDE 

.,,_ Yalancı phitler üç 

k J ı=9Qhrer ,ene hapis yatacaklar B .. ·ı ·k Müsaba asıncıa r l Abdullah isminde bir arkadaşı-
. ;~~;(atı Almanya Kazandı :':.::.!' ~uıı!::: 

dOn Ağır cezada neticelendirilmil
ılmatta I 1 _ ttalJ• •tNasello halioo ~~e tir. 

Doyçland halle'de yap u- bhıbafl Fi)ipponi 1.6 bata ile, - Verilen karara göre :tsmaU bu 
olan enternasyonal binicilik tanı ı- rıpt ile kaymakam Bettoni 6 Jıa: ınıçundan dolayı U eene ağır hapse 
vıasının Führer mtlk&fatı için yap ta ile, BoncO ile yüzb&fl, Confortı mabk(Un ohnUftur. 
lan mü abakalar sona ermiftÜ'• k l'l.3-' hata ile.,, Ayni davada yalan yere pha-

Mareşal Goring, ve daha bfrço 8 _ Lehistan "Zbiger ile ~z- elet ettDderl 1abit olan Mustafa. 
tahsıyetlerin önünde ,apı~ bu bafl Komoroviaki 4.8-4 h~ta ıle, Niyul w Ahmet lsmtDde ilç kiti 
.milsabalcalan AlmaDY& ekibi 18 

Bollan ile kayma'kam Poboreski, de 3 er aene ağır hapis cezasi.le ~ 
hata puvaniyle birinciliii almıftır· 8.8-4 hata ile, Bombu.s ile ytl&bafı siye olunmuelardır. 
• Neticeler şunlardır: b. B7kle 12 hata ile." Kokmuf Malulrne davesı 

ı - Almanya (Alşfmist De ın ' - Fransa •O hata ile, Slrkeclde Eskiaehir otelinde otu-
başı Mom, Tora ile yüzb&fl H~ 5 - Belçika 66.5 bata ile, ran JıılefldU' isminde bir adam dün 
8,5 hata, Baron He yilzbafl Bn ı _ İsveç 181,5 bata ile. otelciden bir tabak makarna iste-

k,ılmann 9 hata ile,, • • mi§; otelci de gidip bunu ömeri:ı 
• Boks lokantasından alımftır. 

F b 1 Fakat Meşkflr makarna Oııilne 
ut~ AYNP8 t•mPlronunun getirilince, kokmut olduğunu göre-

Almanya kupa•• . maçı rek yememie ve poli8e tiklyet et-
Alman kupasının dômi finalıne Roma, - Avrupada f&IDPİY~ miftir. 

kalan Bavyera _ Saksonyayı 2•1• boksör Turiello 10 ravundluk Bunun üzerine ömer yaka]an-
. de keza no ı·yt k sayı fak t Sılez~ a)' ı - Vurtenıbergı tbir maçta Locatel ı anca . . nuş a : 

2-1 mağliip etmiştir. he ab yle yenebilmiştir. Ayıu gün - (Benim dUkklnımda bugün 
Diğer mühim neticeler faBlardır İtalyan Fid Ferratın · ile kAJ'fı~n makarna yoktu. Gidip komfU bir aş 

l3erl"ner Sv. _ Herta Be . ı~; Belçikalı Vooters de 10 l'ILV~ndluk çıdan aldım.) 
Kornet H mburg _Hol tayn Kıl 2 ~· .ka-ıı ... mayı sayı hesabıle ka- diyerek bu aşçının dtikkinıııı da 

ı. · JQbeck 4-0 vır ~y ..., göste-ı..+: ... 'Hamburger s.-. - Po ızeı t! 
0 

zan..,...•tır. •&U&9w.. 

S V Lilneberg u- &&<"'· ı· Memurlar, bu sefer ikinci dük-
Hanover 96-M. . . is es- s· Bulgar taKımı ge ıyor klna gı·-: .. lerdir. 
Schvnrtz Veiss essen- Rot ve ır . . . WU'9& 

1-8 Bulgaristanın bırmcı sınıf fu_~ Dükkan sahibi, filhakika demin 
sen d rf S-8 1 klilpl"rı"nden A S 23 cuma gu- ömerin kendisinden bir tabak ma-Almanva - Tus Neuen o .bo ... · · 

· dh fen 2-1 u saat ı O da Koli'~ an i) onelle şeb karna aldıg·mı, likin kendi makar· Frayburg Fc - San o n ii 
·k 2-1 rimize gel~ek ve cumartesi gü_n • nalarının taze olup henüz pişirildi-

(Sv. Valdhof - Fonı s be 7-0 bfn"ncı· maçını saat 15,30 da.. Şışh gı··ru soylemi§tır. Regensburg - ı. ec. Nüren rg 0-0 
·ı ·kinci mıaçını pazar gıınu saba- Hakikaten dükklndaki maku-

Rapid - Vacker 4-4 hı ~'~a; 11 de BeYoğltı r ile ya-
Austria - Amatör fıa.t 

4
_
2 

~ 
Vienna _ Sportklüp 0 .n pacakur. d bl 
Admira - Grazzer Se.• o-v Halen Sofya lik maçların a -

T-nis 
rinci vav.iyette bulunan \'e gec;eı~ 

hafta Bulgaristanın meşhur Levakı 
Davle kup11•1na .. takımını 2 - 4 gibi açık bir sayı far-

ti k d vor ki le mai'l(ıp eden A. S. 28 takımın 
millet ·~ ra E 

11 1'1: Bulgar milh takımından yedi o-

nalar muayene edilince de, bunlan11 
tue olduklan anlqılmlfbr. 

ömerin dilkklrunda ıae biç ma
karna olmadığından bir tabak kok
m~ makanıanın nereden geıdiği 
anlaşılamamııı ve iş mahkemeye in· 
tikal etmiı,tir. 

Sultanahmet 1 inci aulh ceza 

- • :;,oa::: 

ASl<ERUK KÔŞES/ 

Şlklpller, Ollelrler Mayin Harbinin Tarilii 
Yeniden işe alınmasını 

JanıJma11m mı f1l tetkik edell mDJet (........,. • IDcl .. 71 ... ) 
aklbet llulrlıyablJlrd Ba tarihten 
itlb&ren •Jınan 1ııUlyeıd tul& bi1' 
it yapemach 

Umumi harb mnumda. -)'Um 
mayin harbi noktumdan Uç mll
hJm faa1i1et aahul ortaya çıktı: 

Rull .ulan, Çanılrqle boğul 99 

Karadmls. Baltık da Almanlar UJi.. 
an &ıUne ve Plnlaııdya körfedllıe 
Imıvu&ier w muavin pmDer yol
ladılar. Soma, mayin ~le 
RU8 a1ıillerlnin hakDd bir abhıb
sma girilmeğe koyuldular, 191'-
1915 kıp eıaıasmda. Björneborg ve 
Raumo &ıtlnde d61dlleıı mayin)er 
vaaıtaafyle taveç w Finlandya li
manlan arasındaki ticari ft bahri 
faaliyet çok kereler inkıta& utradı-
1915 deMeter, 1916 da denlqJtı ge
mileri Arkhangebt de barajlar vü
cude getirdiler. 1915- 1916 da Ru. 
lan Flnlandya körfezinde mahsur 
bırakmak için 9000 mayinfik bir ba
raj meydana getirildi. Fakat bu blr 
işe yaramadı. Rus gemileri ihtiyat
la hareket ediyorlardı. Bundan son· 
ra Riga körf er.ı methalinde yeni bir 
mtlcadele başladı. Almanlar bu se
fer mayin dokmek için eeri motor
lü tekneler, hatti. tayyareler kullan
dılar. 

TUrkJer de Çanakkale methalini 
müdafaa için mayin kullandılar. Bi· 
dayette bu mayinler mükemmel bir 
§ekllde değillerdi. İçlerinden bir 1tJ8.. 
mı Almanlann (E) maybıine bemıi
yordu. Bunlar çok kıymetli hizmet,. 
Jer g6rdlller. Botulan kapatt1klan 
gibi, itillf devletleri irreaMttble 0-, 
cean, Bouvet, enflexibıe gibi harb 
gemilerini kaybettiler. Aynca ktı
çWI: vapurlar vuıtaaiyJe Surye sahl 
li, hattA Mempotamya nehirlerinde 
bile mayin dökUldU. 

olmuflardlr. Baltık ftloeu on tane istiyor 
böyt1k maybı gemiıdne malik ldL Kerham Gazimiz• yalv~ 
Bu gemiler llU.ratm idi. fakat bl1yt1k tun, Ye Denfa Bank İstinye Dflk 'f 
bir nakil kapult.eli vardı. Bunlar- fabrikası kumandanlıtma tlcreil 
du bqka lkl gemi de KaradeDlme tayin olmu,tum. Sonradan ~kanl
buhmuyordu. Hemen bntUn eefine. dun. Sebep ..ıtmıt yqında olmak 
ler mayin dökmek içbı huırlanımo- ııtım imif bu maesseaede b 
tL T&f1& GcretU bırçok maatahdem 

Barb bidayetinde Ruslar Sen vardır. ~ nerj k bir Jrald& 
petresburg Uzerine bir taammlaD ve hem de a. n a 1' i mi
endişe ettikleri için Finlandya kör- euuelerde ve matbaa mtldlrlftk· 
fainl 2,000 mayin Ue (bunlar bi1l- terinde h · zmet eden istifade ed le
hara(()()() e ıblBğ edildi) .kapadılar. k dilltri •·terde Avru-"'· se-
Bundan sonra. da Alman sahillerine ce en • .., v--
kU'll taamıza geçtiler. tl'ç ay arfm nelerce tahlil ~rmlf, s6rd ve 
da merkezi Baltıkda, Arkoııa ne tecrO be 81ıbibi;rhn. Atıl duraaam. 
Kemel araamda takriben 1600 ma- Yen iden ifime alınmakbtun için 
ylnlik 14 bllyllk baraj vtlcude getir- al!kadarJann nazarı dikbtlıd ee).. 
diler. Almanlar bu barajlar yt1dn- bebnenfzl dilerim. 
den Fredrieh - Carl zırhlunnı, Aug- - Sadallala Hallmca 
llung ve Gazt'Jle .küçWı: kruvuörl&. latanbul Blflktaf AJuala 
rbıi kaybettiler. 1915 sonbaharmd& .. Atalot beıhp 90Jtatı 1111-

Rualar Gotland taraflanna dama- mara 8 Emekli bat Jbb 
yin dökerek Bremen, Lu k v D 
zig küç\llı knıvazorlerini tahn"b et
tilıCr 'e basan uğrattılar. 

Rus mayını n Karademze de e
pey delıtet saldılar. Goben, Breslav 
ve Banudiye kilçük krU\ azörleri de 
Kan.deniz boğazında beklenilmlyen 
derinlikle.re dökilleıı mayinler yU
z\inden hasara uğradılar. 1916 yazm 
da Ru~ torpidolan, boğaz haricin
de ftç gemi içerisinde bin kadar ma
yin döktiller. 

1914-1918 deniz harbin.in u ta
nmmıı kmmlarmdan biri thleıtucle
ki bu ld1ç6k tetkik en iptidai tekilde 
istimal ediJlle bile, mayinin nebdar 
korkqnç w Namen bir tahrip vam
taliı oldağmm göstennj§tir. )(qt. 
Din lstimaHıdn mtlstakbel bir denia 
harbinde daha umomileşeceğinden 
ve tekemmül edeoefinden ,Upbe e
dilememek lbımdır. 

Ucuz Ekmek 
• 
/cin Yeni Bir 

' 
Formül 

İstanbul Belediyesi fakir ki .. 
km ekmek ihtiyacını daha aeus 
tatmin etmesini tem!n maJr-411 ıe 

fiyatı 7 ,20 kuruş olarak teBblt e ıı

nan ikincı nevi bir ekmek tlJI ha
zırladığını yazmıştık. 

Evvelce yapılan nG11uıaen111 
kimyabane tarafından hıuırluaıı 
rapora pe 11.zım aelen vudlan 
haiz olmadığı görillm~ta. BunUJI 
berine ikiuci bir numune hazır-
lanmıştır. 

Nevyork - 1939 Davis ~upa~- 1ct d O uncula 
. ti k edecek olan milletıenn yuncu bulunma a 1r. ~ -

na lf ra . . . B yılın rın isimleri : 

Ruslar, ttilif devletleri fge.riain. 
de, harb zamanında mayinlerin kul-mahkemesi bu hususta bu gün ka· (Le T mp•) 

rannı vereoektir. =====================~~~~~ 

Bu nlmanenla t.ecrabeel dün 
~-apılmıştır. Ve ekmek kiı:.,,,evt 

Tasıflan teWk olunma.k llleN 
ayıd müddeti bıtmıştır. u D ki 35 

ı 28 m ·ııet i~fr:ık edecek- Kaleci: Teodor ermona 
maç arına · böl defa be:v.melmilel Tünel ştrketininde devri ':r Bunlardan yir.ınlsi Avrupa . - · f 8 
.. · k" B I ıka Sağ bek: Y_ orgi Balakçıye t•slı·m,·.ne başlandı esinde karşılaşacaktır ı, e ç , ~ 
g Al U'A Fran- defa beynelmılel l1neI . k il . . 
Çin, Danimarka, mH~ndJ ~ n lr Sol bP k: Spasof Sp:ıs Tramvay ve t şır e ennııı 

Büyük Britanya, ın 1 a ' - Sağ hnf: Luben PetTof tesisat ve levazimatmm de\ir ve 
~da, İtalya, Yugo..c;lavya, Mona - Santrehttf: Boriııılav Vitoskt teslim almak için tefekJdll etmil o-
Jco B"enİ Ze!aııda. Bolanda, N-o~ec; Solb.af: Mihail Bosef lan he~ çahpıal&rma din de de· 
Lehistan. Romanya, İsveç. ~· Sağ açık: Vlado Teodorof '1 de- yet bir taraftan da tüuel flrketintd 
Çekoslovakya, Macaristandan ıba- 1 .1 1 devir alınan ŞitU deposundan son 

fa, meyne mı e ra dQn de ma.ğualardaki malr.eme-
retti. Sağ iç: Lubomir Aııgelof 40 lerin teslim işine başl:mıDJlbr. He-

Amerika bölge inde şu nıemle- defa ~ynelrnilel nn 1 · ketfn.in 
'·etler kaı ·~ılaş.acaktır: Santraf or: Yorgi Paçıaçiyef 7 yet bir tarafta .nda t e ili' 
• ... fabrika ve tesisatım teslim almağa 

Avustralya, Brezilya, J~J?O?ya, defa beynelmilel 
"'anada, Kfiba, Meksik&, Fihpın. Sol İ'": Benj.amen Astru•of ı başlamıştır. Gerek tünel .-e gerek 
n y tramvay (llrketinin mabeme ve te-

Hamburg, - Kıra kupasının defa beynelmfl~l msatı enelce tesblt edilmll oldu· 
finalinde Honkel ile PJugman kar- Sol açık: Vuçko Yordanof 16 fundan devir ve teslim ili sliratıe 
.. ıla•mı•tır. defa beynelmilel. . . ilerlemektedir. 
Y " Y 2 6 ı 6 3 Tak1mla birlikte ayr.ıoa üç ıhü. 

Henkel rakibini ~ • - ' - yat v• iki idareci gelmekt Tlarel oda•ınd• dUnkB 
~ 16 tm•..+ır Bu suretle Alman lopl il 

mag P e ..,... · Bu karşılaı,mıalar için fiyatlar: an . 
~ 'ya bu milli karşılaşmada ~ir tek Dubuliye 30, tribün 69, balkon 100 Ticaret odası idare .mectisi dOn 

puvıa.n kaybetmeden 6-0 gabp ~ık- kuruş olarak teabit edilmiştir. takarrOr eden toplanbsım yap:n11-

ım:ıtt:ır~·---------~.;;.;~:::~:::;~- tır. Ruzname muciblnee ilk olarak 
.. Kadın ululrel geçen toplantıya ait içtima zaptt 

INHISARLARDA 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili ıehrim;ze g~~di u 

Gümriik ve lnbiaarlar vekili A 
Rana Tarhan dün sabahki ~preı:lc 
Ankaradan aeJıriınize gelnıillerdir. 

- ·11 Vekil tetaayonda vekalete ba 
mtieaeeseler erkAm tarafından kar
§llanm.. ve doğruca lataSyODdan 

tnhlsarlara giderek öğleye kadar 
meşgul olmU§lardır· Vekil *eden 
sonra da tekrar inhisarlar& gelerek 

tmi ve bu çalışmalarına devam e 1 . 
da tnhiaarlar mrıum mUdUril 

ara lif ~aı .... hak-Mitat Yenelden muhte ...,.. 
kında lsahat aJmılbr. 

Veldl ı.tuhn1da bir kaç g'1n 
bldlktan llODra AnkaraYa ctımecek
tır. Vekilbı bu glln ctımrtWere P" 
)erek bul tetld1dlrde balwıma8 
muhtemeldir. 
Az ...... içli• ..... .. 

.,. ........... 11 

ı.Jalllrlar ............ - -· ..u pbi .. aDralll ........ • ... 
~ claH1bMll ••• .. .... .... 
....... 11thfbl• k lcla ,... ........... .....,..lrtır. 

ltmdl1 ..... ,.,.. teülk1er 
...... mtlaıl• _..,..... lıu lo-

'

tileria nll ıtba•· ldlJrlıfhnMI t
ein brarlal' 'flriJICektlr. Bu ICld1m' 
_,. ....... kahftbanllerde • 
bJnıe w ca.J yerine kaim olmak 1-

~~~ 

1 

okunmut w .müteakiben münhal 
Binbirdirek lfık sokak 14 ıau· bulunan maclis azalıklaruıa yeni 

marada oturan Cemal oflu lamet tıyeler eeçllmiştir. tdare meclisindtt 
Şahin müraoa.atla Mehmetpaşa so- milnhal bulunan 4 ualık fUD}ardır: 
katında 25 numarada oturan Silley- Mebwı olan eski deniz yollan mU
mn kızı Huriye Aslıvar tarafın - dttrU Sadettin, vazifesi deği§en es
dan hakarete maruz kaldığını id - ki Akay mUdUrU Cemil, vefat eden 
dia etmiş ve suçlu y&kalanmıftır. eski Beykoz deri fabrikası kimya. 

keri Nuri ve istifa eden Ak Osman 
Alacak kevga•ı zade Osmandan boplan yerlerdir. 

Arnıa.vutköyünde N-aim An<Jo: Bu azaltklara Şirketi Hayriye 
naki ile Beyoğ'lunda oturan Yorgı mtldtırU Sadi, Arapoğlu Hayri, kun

lacak yüzünden aralarında çıkan duracılar kooperatif müdürü Os· 
• ı..· • 1ı1.1ı 
milnazaada Y orgi Andonaaıyı - man Nuri, ihracat ve lthalAt tuccar-
kir ve darbe kıyam ettiiinden ya- Jarmdan Ziya Kılıç aeçUmi§tir. 

talanmıştır. Bundan başka Yusuf Ziya Ölıi§· 
Hesap lr•vp•ı in Denizbanktan istifa ettikten aoo· 

Feridiyede y enisoka.k 20 nu - ra Ticaret odası ikinci reislliğtnden 
marada oturan Ambaaa.dörde gar- de llltifa ettJtine dair bazı ıuete-

1 • )erde çıkan yamlar uıJms oldufun-
IOn Emrı.ıllah Durmq BelvO ote ın dan Yusuf Ziya O.U. oda tldndl .,. 
de fekl bedeHnden 7aptıklan mO- iaUğincle, ayni zamanda Denlsbank 
uJr•pda pnon Sadettin " Arap mecll8I idare rei8I iken SatJe binuı 
tarafllnDdan clarbedilcllfbü tddta meeeJeıd dola)'l8ile vulfemlnden ut 
...... talaklbta baflanDPfbr· edlllD .,. Tuer'tıı oda ~ 

... re .. ı.ea•zlnll• 
J•IRI 

- .. lltlfa ettfilDI dair ,..... 
~ ...... olcluPDdua .,. Ta
... da 'nc.nıt ..... nlll olarak ............ ..................... w, .... 

........... pültllırlıdlı~ ========= 

..,.., .. _. bep8IDI 111r 11o,u w Tnltzona Jln• lulr 

daba -- etDretJerle ~ti- ~·· brmlla bnr 'M'IDllt:lr· Trabsoa: 8 (A. A.) - Tatlı 
Bunun lcln bul W'dkllr ,..a. 10nbabar havalan IOD& erdi. Hava 

IDIP blll•D• ım. birdenbire 80fudu. Kar 7ajıyor. 
Bil anda ....,... .,.... .. JPuıdık .. .m maUa1lt bakımın-

.... tld'MtL•.t ,.,._ ....... dan enclifed• olu mletabell ve 
nU!m""'r· ...Perlarbı Jil•leri ıtJdt. 

Tramvay ve Sevgilisini 
Tünel Şirketleri Öldüren 12Sene 
Tarihe Karıştı Hapis Yatacak 

(8atta•afa 1 ancı .. dada) , ... tail'atı ı a.a N7fada) 

.rasim aalımuDda Natia Ve)iJi B mnde karar verılml tir. 
Ali Çetink·" a ile firket delegesi B. Su~lu · kararın t fhiminden ev 
Spe dal t.Mr&fından imzalanmıııı- vel mahkemey~ istida vererek vakıı 
tır. akşamı; Anjelin yanın~a 2 kifi 

Bu milnasebeUe Nafia Vekili B. oldugu ide k nd' ·ne tecavüz et. 
Ali Çt!tinkaya, aşatıdakf nutku Irat tiğini iddia eylemi' ve l>u tıecaVOz 
etmiştir: üzerine tahrik edi1dfğlnden sevrt-

- B. SpeseiaJ: lisini ~ urdağunu beyan etn:ı.şitir. 
Belçikada Sofina şirketinin mü- Halbuki; suçlu bu iddiasın 

messflf ve İstanbul Tramvay ve Tü- evvelce de 110ylemiş f a~at is bat e
net '>'irketlerfnin murahhııuıı olarak dememit oldutundan dfln karann 
sizleri htirınetle eelamlanm. Sizin- tehirin bir sebep rörfllmemiştfr. 
Je Nafia Vekaletinin bu salonun- Okunan .karara. göre Rop,.n 18 
da iki ımtiyazlı firketin mukavele- sene hapse mabk6m edilmi' t. 
ıinf imzalamak ftzere ve ikinci de- kat kendisi; gidip emniyet mi _ 
fadır ki, karşılıklı bulunuyoruz. dürluğline teslim oldutundan ve 

imtiyazlı şirketlerin ve kapitii- cUrmUnü daima itiraf ettiğınden 
lisyonlnnn dUnyada siy.ast manada bu ceza 12 seneye tenzil olunmDf-
seri k.almıt mil~tlerin ve idarele- tur. 
rin flzennde tatbik edilen usuller- Suçlu hakk ndaki bu karan 
den olduğu tarihen saıbfttir. sakinnnc dinlc.:rı iş ve sonra reise 

Tiirk Milleti ve Türk idaresi dönerek: 
bu devreyi geçirmiştir. Biz bu Cezama razıyım.. F.a.kat bir 
gün iddia edebiliriz ki, dünyanın ricam vart •.. 
terakki ve sulhynda Amil olan e Demi,tir. 
çalışkan bir millet mevkiine gel - Ropen; yalvaran bir fade ile 
mişizdir. bu .ricamnı flSyle anlatmıştır: 

Artık modem terakkiyatı, m~ - "O" nu eeviyonım... Dosya 
dern işleri kendi vasıtamızla ken- içinde bulunan reami ile mektup
di eJemanlanmızla insanlığın ve Jannın bana geri verilme fni muh
nıilletimf zin menf.aatfne olarak ta- terem mahkemenizden i tir ham e
kip etmek istiyoruz. Belçika hü- derim.,, 
ktlmetinin kıymetli bir mtıeme8esi Fakat bunun kabil olmadığı 
olan Sofinanın bunu takdir ederek kendf~fne !öylenmi~r. 
her iki mUzakerede de gösterdi- !!ç!!ı~ka!!!!n~b!!!e!!!!!l!se!llln~e-lik"!!'İih•ti•.l•lf•.:ı.!!!!1!11nf•ha-yet• 
ii hflsnüniyetten d0Ja11. ~kkür verdi. Bu memJeket hakkında Ye 

ederim. .Huaaten B. SpesciaJ'ln bu memleket" bu hale getirmit o -
bu mUzakerelerde l'österdifi hOa- lanlara k&l'Şl bayranlıtımm ne de
nOnfyetin hatıruını muhafaza e- rece yObek oJdatunu bfllndnlz. 
decefim. Keadflerlne tAtfekkar e- Tfırldyenfn 8Ulb .10lnndaki eiya
der ve lmzabyacafımız mukaveı.. Mtl BeJçikanın ıuJb yolundaki &l
ain her iki memleketin haynu naetfııfn a71lıdır. Qyte sannedl
ft menfaatine obnuuıı dilerim. 70l'01ll ki, bittin •&tand&flarum 

B. 8pe1e~I llf&iMlaki nutukla bH1aula latanbulhılar bt171lk hlr 
onab Tennfttir: MYfnçle bqln ba mukayelenfıa 

- Skim• -.ıarırn fl)ımn lıuaJenchtnu anbyaeaJdar " he 
hakkımda kullallJIUt oldufanas halde Bay VekDf tebrik edeeelder
teveectthk&r lisana bJlhua tefek- dfr. Şahsıma taallOk -ede11 huau
kür ederim. Çok iyi bfr f8kflde ba- ld hfr lmfd izhar edecelfm li o 
na hatırlattınız ki, bugln ikinci el& im1&ladlfımıs mabYelehrln 
defa bir mukavele akdi içfn bu tatbikinin her iki taraf ~ de tq. 
aalonda tcrplanmıt bulunuyoruz. dalı olmaııdır. 

Belediye kimyahanesine gln4erf). 
miştir. Yüzde 25 Mısırdan w yflz. 

de 75 yumuşak buğdaydan yapılan 
bu ekmeğin istenen bllttın .,asıf1a. 
n haiz olduğu allkadarlar tuafan
dan aoylenmektedir. 

Jümyaaane r&Porlan ha .. ı .. 
n teyid ettllf takdirde •• tlnltll 
tlzerine ekmek hazırlan ... tpa 
fınncılara milsaade ftl'il..-._ 
Kimyah,ı.ne raporunq en ... pa-

zartesi g11nö verecektir. 

~·-
Bulgaristan 6000 yahu

diyi hudut harici eciyor 
Soı,..: 8 (A. A.) - D. M. B. 

Ajansı b.ilcliri7or: 
Polis 6000 den fula ecnelııl te-

bam .Yalnldiye ikamet tubnlerl
nin ancak ild hafta temclJt Mu.. 
bilecejini ihtar etmlttlr. -·-Trabzonda bir idam 

mahkumu asıldı 
Trabzon: 8 (A. A.) - Kain W. 

raderini balta ile yarala11p 1&ft 
c.anlı kireç kuyu unda aka• Ofla 
Mehmed hakkı dakı · am hllkml 
bu gece Beled ye meyd nında e
rine getirilm ·r. 

ALMANYADA TALiME ÇACRI 
LAN ASKERLER 

Bertin: 8 (A A ) - Orda•aa 
yüksek kumanda heyeti, tım~ 
kadar a. kerı mtıkelrefıyetJerdn 

kurtulmut olıuı Avaeta!'f&da 4of· 
muş bubman:ar ela clahil 11&d11fa 
halde 1906 -190'1 de dotmut kim
l'leleri bir devre için talime da•.ft 
etmftdr. Bu devre, 28 marttan 
31 .m..,.. kadar dnam *1ecUUr. 

Denlzbllnk U. mGdBrD 
Ank• ... ,. gldlJor Dm••• - •11lrll Y• 

llUf Ziya EnlD la' 1 'el' ,...,_. 
t.a gtbıl ........ J9ll bdrıl'8IJI-• 
tud1k e!tlı * -.. ~ 
:tdowltlf. 

Dalabuktlld maamel.ltı tetkll 
etmekte olan ~ merlmc 
.... c;e anam etmı,,1erdlr. lbll· 
U. beyetlnfn Aııbrada Veklletllr. 
le temas edera ..._ dlrettfa. al' 

Bu salonda usun milnakqalar 8&1111 TeJrfJe temin ederhn ld, 
7aptak. Ve eok iyi neticeler elde bende bıraktıfı samimi hatırayı 1 
eWk.. B11 •Gnalr•t•lar &rallllZda daima muhafaza edecetfm. . 

mak ve ~ bder ,.,..-"' 
tetkikler et almcb. lsah st ....... 
bere bir bQ ıu- kadar Ankua
p lideceklm ~ • 



TORK HAVA KURUMU 
Buyiık Piyangosu 
4 inci leei~ıı 11~ubat-939datllr. 

BDylk lkrııtJa:S0.000 Liradır, 
Bundan bqka: ıs.ooo, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) lirahlı 
iki adet miikdfat vardır ••• 

Nafıa Vekaletinden: 

ORT 
IZlAMEt&.l.RS~ 

O!lH.A 

Öksürenlere: KATRAN ·HAKKI 

UtflRUk.J.EKD~ LıLEKI O 
MOESSESELERE 

Çlker Yazaroııu 
i1 Emlik ve Eytanı Banbil linlan 1 
- 1 1 [ .. 

Giimrllk komieyoncmu 
Galata, Ziraat Baakuı 

f181Ma Çuak~dıhaaNo. 34-3 
t elefoft ı SS. 95 

ZAYi 
~ A•lrcllk ~ &ltnlf 

eldufum terhis tezkeremi llifi et
tlpl; Jre.oiaini alacaiımdatı eskisi
nin Jıflkml ~cıktur. 

Rlzenln ltllçiikcami kö;yinde 

}(&pot .... 311 doimnl" 
DavM • 

........................ . ...... 
Br. Hafız Cemal ' 

Dahiliye MütehUS181 ! 
Dly~a 104

1 
• 

1 
Kua7ene saatim pazar hJrif 

her ıtın 2,6 - 6 alı, peqamhe 
ye cumartesi sabahlan 9 · 11 

fukau7a T. 22398 İ 
111 1 1111•111111 .................. ... 

Esas No: Yeri 

. 

7llt BUT(lkdere Sevimli ve uzun 
Hlvi soka.k No. 24-2 tal 
M,1 

680- lıl,akada Yialı tliah. At..: 
tm orda cadd.sf N o. 17, 
ıe, n, a taJ 11, LT/t, 
19, 21, 18 

KıJmeU Neri Depozito 
T. L. T.L. 

1209. - Abfap•Y 

a.ofl. - otel 

Yubnda yazılı gr&yrimenkulle ~ arttınnıaı usudyle ve ,. 
para ile satılacaktır. lhale 23-2-939. P81'\J8mbtı gGnG uat ondadır. ı... 
teklilerin bildirilen gün ve saatte depozito aqeaf ntlful ~•keresi Ye 
Uç kıta veelk&lık fototra.fla bir li t.e şubeld8 aelmeled ('111) (198) 

Kayseri Viliyetin<len: 
Bln1an civ.a~ndan c;ıkan ve 88Jcleifrmeni ciYanncla Kızıl lnnata 

dökttlon Sanmsaklı suyunun 100.tilomewlik Jaamuuıa eıtlt edllmie n 
fennt keşfinin tanzim ifjne mevcut ~amlt mucfbı..ee eQiltmeye 
konulmuş ve bedel keıtft iki btn liradan lbaııet 1'ulumn1t 1hll~ ı• tu· 
bat 1989 perşembe gflnO icra kıhnacatından tallplerl-t rlsde J'Mi 
çuk teminatı muvakkate akçelet171e birlikte j(~ v~ Jlata
mına mtıracaatlan ilin ol11bur. (1tQ 

z ~~~...-~~~ 

tt)RK. KEMAftKJŞLbl 

F$'11M•~Pul 
Mo~ eataa 

(F..ka HA YDf.N) y._,a 

BAK.ER Maiazalan 

Y.azan:S~K4ttil,..,. ıl.İliıiılliıııiılllliıl .... ~ ...... f 
Bsbak tataımuı valisl 

Bizde yeniden c~nl•pmya b&f"ı 
bp1ı O~porunun dört lHıtQk aw
hk mazı.ınt, tarihbıi •neteren J>u 
mf1Jıhn ft nafi 11&r aWrea ~ ---'-----·-· . .._.; 

::tmılmll.al-rtlimleı "vee1Urarı.1ııtıttr etti. 

P'"b80~. 

Feyzi Ahmet Onaran 
................ ._slaa 
................ w... ..... 
Mrmt BabıAU Caialofla ~ 
..... • .... l'wra. 

• 


