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Kendisine Bu Namı Veren Parti Büyük Kurultayında 
Dün Çok Mühim bir Nutuk Söyledi 

''İcabederse, Bütün Türk Milletini Varile Ve .. 
Canile Bir Hudud Uzerinde Şimdiye Kadar 
Bu Millet Tarihinde Görülmemiş Sürat Ve He
vesle T oplıyabileceğimizden Şüphe Etmiyorum,, 

'' Hiçbir Milletin Kendine Uygun Gôr
düğü Bir Tedbir Bizde taklit olunamaz,, 
t' Kurultayın Adına Atatürke Karşı Hiçbir Zaman Solmayacak 

Etmekle Şeref Duyarım ,, 
• 

Olan Sevgi ve Tazim Hislerimizi If ade 

Belediye işlerinde 
lüzumsuz 
Masraflara daır 

Büyük 
't AnKaru, 26 (A.A.) - C. II. Par 

ti.si l<urullııyı bu sabah partrnin 
:n;; mebusu ,.e teşkilfitın vilayet • 
lercten ge en ~16 dt?!cge:-ei htt'-::11· hu 
lu.ıclui;u haiılc •aat J O da favka!ii-

Kurultay Dağıldı 
00 'ti J~ nu•sine rai(ıncıı dopdolu idi. 

Y P Da~bakan C el:il ]].ayar, Parti-
enİ arti n 'I umumi reis vekili sırauyıe baş. 

ka·ılık makamını• gı>l ederek yok
GenyÖnkurulU lama sapılacağıııı sli •lecli- En genç 

.Je o 3ra; tvıı <'ıcl.. ik' <lelc;:e , e\P, )11' leres. Av· Yazan: HÜ•"!'in CRhid YALÇIN f t U A M" 
J~urult.".\ ın oJ 40 llakıka sll~-en :.sa ras - ma!!tya, U!D'"' dıu ... 1itat Turol{lu - 1çel _ kiitıp 

Gn7.elt·cilerırı, nıaılıııat '°ha>ınıla i!h'. cel t•in rnıl."o ·ıe herkes d'ıı- taz Okmen • Ankara, Dr. Fik- yı•rine gc~lilcı·. Yoklama yapıldı 
hiribirlcrjy]ı kaı~ıla:;tıkları z;ıına,,, lenıistir. ri Tuzer• Erzurum, Nafi Kan- Bundan soııra Celal Ea.rnr, met-
t<1tlı tı1tlı koıı'j~•uklıırı uıvlir te.-aıliit Tuplaıı•ı H . .'iL .'lf'·clısıniıı içlima su - Erzurum, Münir Akkaya ni!ıi aynca \'erdiğimiz kısa nutuk_ 
~tlilir. i.ta,.'ıııhla ~irııtli, derhal koıı· salnııuıHiıı vtı'' .ılıt1ldu. Bütiin parti 9iresun, Dr. Refik Saydam lariylc Kurultr.yı açtı, Türk nıille-
&<·rvatıl\ar , 0 t vatro binal~.rı ıapııı meoı •ları "" 'leleKolın· dnha 9 dan lıılanbul, Muhlis Erkm'!n - Kü- tinin, ebedi ~('fi Atalürkiin g(in gi-
yapmaınak ıııc.d<·-imlı· Jıu,.]arı her itiııaren nıed: e "eiıni.~e başlamrn, tahya, Salah Cimcoz - İstan- bi aydın \'C ateşli varlıı{ıııclan, ıııad 
~eye ıer .. ih ı·~· ·k t:ıraftnrı lıulun:u; sııa• 10 daP ı:ı \'el %l<ındıı yeı·leri- bul, Hasan Aıi y ecel _ İımir ti eten de olsa. mahrum kalı~ıııı 
ıziz meslekdaş \·aıi Nurettin kendi n, almı.• hulu ,uyordu. anlatırken ba~bakanııı ~e'i hüzün 
fikrinin nk- ıuı ıı ·;,Jafua eden ım· Üyeler kHııırl:ııı g 1 r•:rkcıı, hn- Halil Türkmen - Zonguldak, Ye heyecanla kısılıyordu. 20 yıl-
kalerni o kad;ır ,;ızı1~ \C nazik lıir F. dıleri için Jı,ızırl:ınmı~ z:ırflıır için- Dr. Cemal Tunca - Antalya cLıııberi yapt_ıitı dört toplantıda bu 
an ile ı\k-aııı'd.ı teııkit ediyor k:t de Kurultııyın ruzname ·, Geııel Şükrü Ali Özel - İstanbul, Kurultay, ve her ;~tima yıhnııı 

i~areı ettı~ı: .. nadir fır atlar;lnn b•- ''ekrPterLı{in tezkcı·e<i Ye p:ırti tii- Rahmi Apak -Tekirdağ, Rem- ha~!angıcında bu Kamutay kahra-
li ele geçmiş olduguıııı görerek. kcn- •. ıığu ıı-ibi ve-ik, lar rlağıl.ılıyorrlu. zi Güres - Gaziantep, Hüsoll man Athatürk'üıı tok ve çelikten 
ılisile ıJo,ıaııe lıi~ lıa-l•ih.ıle ı;iri~ ~a'" da otur:-~~k ,·ıı· k•ılm:,ınıs • Çakır _ İzmir _Cevdet Kerim se..<i,·le çınlardı. Bu iıaskaıılık kür-
nıek ze,kini bçııınıyacağıııı. tı. lkişer kı~ılık t.aylav sıralarııı- 1 ncedayı _ Sinop süsünün arkı1'ıııcla en yüksek yere 

Mesele o kaılar Bade l:i bunun ela iiçer !içer oturuluror. Ilirçokları \. • Ye ebediyet için aslığı "egemenlik 
anıaşılınamı~ bir tarafı ka!mıs o- baskanlık kür ilsunün ynn tarafla- ,. _____________ ,,, ulusundur,, lc,·ha'1 altında onun al-

lacağını zannetmiyorum. Halbuki rıncla ayakba duruyordu. ı se~iııi yoklama, !;cçim gibi merasi-ı tm ba~ını görnıeğc alı~a ılar ~iın-
arada bazı ince farklar üzerinde bir ı Dınlayici ftıraları da, salı ah ceL ıne münhasır kalacağı lıillnmesi (Sonu 3 üncü sayfada) 

an!aı;."llamazlık hüküm süı·dii•:·unü CCCCCOCC:::;t;tX:Y:XXX~"·~A~""""-~")()Q()Q(XX)C;(~:x>OOOOCOOC<x:<x:)Q(XXXXXX::C 
~ '"vV" ~ """"' OO<>OrOO 

&'.örüyorum. Aziz meslek<laşını fik-1 

~imi ŞU suretle hüliisa ediyor· Madam Atı· na . jFatihde Bir genci 
"Yüksı>k kiiltür müı:•"<!seleri- j 

E:~~~~~~;:·:;:: Adalet Onündel~f;:::fu~:~k 1 
bımkılmalıdır . ., 
Bu hulii.sa ufak bir rötusa muh- . • 

taçtır. Bele<liyenin idare e~ek va-'/ğfa/ Ederek 
~ifesiyle mükellef olduğu yüksek 

kuıtür müesseseleri de belediyenin Bedbahtların 
tnutad işlerindendir. lhtilaf, "Mlies-
aese,. üzerlnde değil, "Müessesenin 
l?ıaddl binası,. lizerindedir. Belediye 
'konservatuvarı muhafaza etmesin, 
tiyatroyu kıı.pasın diyene tesadüf 
etmedim. Yalnız, şimdiye kadar bıı 

Fuhşa Sürüklediği 
Hesabını Veriyor 

Ewelki gece saat 10 raddelerin
de Fatihde feci bir cinayet olmuş ve 
genç bir mektep talebesi öldürül -
müştür: 

Hadise şöyle olmuştur: 

Sultanahmetteki Sanayi mekte -
binin ihzari birinci sınıf talebesin -
den Mani•alı Rifat og'•lıı 20 vnsların-. ' 
da Hasan Osman ev\•elki gün so -
kakta gezerken Yaktiyle babasının 

' 

Paftinin değişmez genel başkanı Cumhurreiılmiz fs!1'ct İnön[ı 

HER SABAH 1 
l 

Türk Gafil Avlanamaz! 
l 

D ün1cü Parti Kıırult"'\ytnda Türk milletin;n babası nzız 

milli reisimiz İsmet İnönü memlek~tin içinde oJduğu ka
dar dıtında da derin akialer bırakmı' olduğunda şüphe c::aiz ol· 
mıyan fU tarihi cümleyi kendisine has Q}an o kat'' ve val<arlı :öy

leyif tarziyle telaffu; elti: 

- Vatandaşlarımızın, Büyük Millet l'llecl!si etrafında ve sade 
bir vatandat olmakla hayatının bütün guru..-unu dolduran reiai
cumhur etrafında tesanüdü o derecedir ki, icabcderse, biitün Ti.irk 

milletini, variyle ve caniyle bir hudut üzerinde, ~imdivc- kadar 

bu :nillet tarihinde görülmemi' sürat ve lıeve:le toplıyahlcceği
mizden asla fÜphe etmiyorum. 

Dinlerken tüylerimizi Ürperten, bu fürkün özü k!ldar açık, 
vazıh ve mert cümlesiyle Milli Şefimiz bütiin dünyaya Türk mil
letinin, belirebiJPcek herhangi bir tehlikeyi kaY~ılamak için te!:: 

bir vücut halinde o tehlikenin geldigi sınıra koşacağız; vnrlıiı· 
nı, iıtiklilini ve namusunu kükremİf bir arılan yavuzluğiyle koru
yacağını bir kere daha teyid etti. 

Milli Şefimiz ismet lnönü sulha candan baglılıgını "Lozan" 
sulh konferan&ında bilfiil isbat etmiş bir devlet adamıdır. Kcnc!i
si, bir asker hem de galip bir a•ker olduğu haJd,., ye'il çuhalı mıı

, sa batında parlak zaferlerini bir an iç.in naza.rı itibara alma)-•p 
musalahanın İmzasını kolayla9lırmak için hazımlı ve tenUrinli 
bir diploma't feragah göstermek fedakarlığından çekinmemis bir 
sulh dostudur. Bu nokta üzerinde ısrarla duruşumuzdan m;lua
dımız, bu kadar candan sulha bağlı bir ağızda yukarıdaki cü.-n
lenin jktisap edeceği .-:,üstesna mehabetı tebarüz ettirmektir .. 
MulıakkRk ki T,:,ı. mill~ti ve onun ba,ırıda bulunan azi.ı: aefi br..
rl{a, ıükiın ve h uzur jçinde çalıfarak harap yurdunu bir ~amiire 
haline getirmei~ can atar, likin milli İstiklile, aziz yur<iun bir 
karıf topr.,ğ ;na d:kile, ek kem gözleri çıkarmak için de can v•
rirler. tıtiesseseler mevcut binalara nasıl 

iktifa etmişlerse bundan sonda dıı 
Onlarla kanııat etsinler, çünkü kon· 
~ervatuvar için verilecek beş yüz 
bin liraya çok daha lüzumlu ve il
Cil işlere sarfolunabilir diyorum. 

yanında çah~an i~çilcrden birisinin l1te doıtun dil, fayet varsa, düfmanın da bilmesi ve lrnl•ıi'ı· 
20 yaşındaki genç karı•ı J\IakbulPye ııa kUpe .. tmc.•l !ı\z•m gelen hakikat kısaca budu'r. 

. Her binanın yüksek kültür üz~. 
Iİlıde (esaslı) bir hizmet ve tesiri o
le.cağına kani değilim. Farzedelim .ki 
bı:gün en modern, en güzel bir ti
Yııtro binası yaptık. Böyle bir bina
ltı12; olursa bizim için dışından sey
redip zevk duymaktan başka bir 
taydası olacak mı? Bununla kültü
l'llm11z artacak mı? Shakspeare'in 

,lıheacrtcri acaba hangi tiyatro bi-
llüseyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Madaıa Atiııa ile Katlna mahkeme huzurunda 

Randevuculuk ve genç kızları 1 
fuhu'a teşvik etmekten suçlu Ma -
dam Alina ile muavini Madam Ka
tina Atinanın kızı Zizinin ve diğer 
Eleninin muhakemelerine dün 1 inci 
sulh ceza mahkemesinde kalabalık 

bir dinleyici kiltlesi önünde başlan-
dı. -

Bu muhakemeden evvel görU!ecek 
müteaddit davalar oldıığu halde 

salon daha bir iki ııaat evvelden hin
cahınç denebilecek bir şekilde dol
muş, havasızlıktan içeı·lde çalışmak 
imkllnsız bir hale girdiğinden reis 
Ertutrul Şevket; son muahekeme-

(Sonu 4 üncü aayfacla) 

raggelmi~tir, A. CE'.llALETI'IN SARA('OGLt; 
Kendisi lllakbule ile tanıştığın -ı' ' 

dan berabeı·ce ''Ferah'' sinemasına , .. •••a•••••••s•••z•••:1••••••••••••••••••••••••••••••••1t•••••••••••••••••••••••••••• · 
gitmi~ler ve gece saat 22,15 de sine- \ 
madan çıkmışlardır. G I K A i" 

İki genç Şehzade başına doğru enera azım • 
yürümüşler bu sıralarda ve Çırçır, 

civarında karanlık bir sokakla iken Karabekı.r'ı· 
arkalarından üç kişinin gelmekte n 
olduğunu görmüşlerdir. 

Bunlardan uzun lı-Oylu ve keke- H A T ı R A T ı 
me olanı Hnsana hitaben: 

- Hruil. bizimle beraber gelmi- BEŞ . . ; n A 1 
ı·ecek 7!~:~ 3 üncü ıayfanuzda) .......................... ~1!..~~ .. ~~ .. :.~~.'!!..~:~ 
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·-Sayfa: 2 

.. .. .. ~ŞANRAINR 
OLUMUNDEKIES , 

· Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 26 

Enver Paşanın Elini 
Öpmek istiyorlardı 

• 1 

"inşallah Biz de Yakında Türkiye 
Gibi Hürriyete Kavuşacağız,, 
Hacı Sami bey hemen beygirini 

ıtilrdü. L&alettayin bir evin kapısı 
ilnünde durdu. Kapıya doğ111 ses
lendi· 

-- Hey .. evde kimse yok mu? 
İçeriden ince bir kadın 8e8i: 
- Erkekler şimdi sokağa çıktı. 
- Nereye? 
- Bilmiyoruz .. 
Hacı Sami bey atını biraz daha 

ileriye ı;ürdii. Bir başka dükkan ö
nünde durdu. içeriden meraklı bir 
çırak başını uzatmı.ş bakıyordu. 

- Ustan neredeT 
- Burada' 
- Çağır şunu! 
Orta yaşlı, başmcta sıyah kalpak

'ı, zeki bakışlı, siyah saknlh bir a
dam dışanya ~ıktı. 

- Evlat İbrahim bey nerede? 
- Ne yapacaksıruz? 

- Kendisi ile dostça konuşmak 
istiyoruz. ÇQk lıizım idi 

- Siz kimsiniz? 
- Biz Buharadan geliyoruz .. 

- Şu öndeki adam kim? Yoksa 
Rua mu? 

- Hayır .. halis Türk .. 
- ı. akııııklı bir adam.. yoksa .• 

Yoksa Enver Pa.~a olmasm! diyA 
aevincle öyle haykırdı ki: 1 

- Tam dediğin gibi .. 
Hacı Saminin agzından di:ıktiler. I 

bu sözler bu diikkancıyı mUthiş h~
yec:ınlandırmıştı. Avazı çıktığı k<ı· 

dar bağırmıya baııladı: l 
Hey ümmeti :MuhammeL. kork 

mayın .. Em·er pa.,<ıa. geldi. Vallah 
billahi Enver paşa geldi.. dükkan· 
!arını kapayanlar, evlerine çekilen
ler, cami içlerine sığmıınlar Enver 
paşa yeldi.. çabuk geliniz. 

Dükkıincının bağırması ile halkın 
meydana, sokağa toplanması bir ol
du. O kadar kalabalık oldu ki, En
ver paşa bile bu kadar kısa zaman 
içinde meydana çıkan bu kalabalık 
karı;ısı.nda hayret etmi~ti. 

Gelenler vahşi bakışlarla Enver 
p&1aya doğru geliyorlar, sonra kor· 
b.k, ürkek geriye çekiliyorlardı. 

Dükkdncı Enver paşanın karşıaın
da toplanan halka hitaben bağırdı: 

- Neye böyle aptal aptal duru
yorsunuz. Yaşasın diye bağırsa
nıza ... 

Bu sözler sanki bUtün halkı coş· 
turınıya kafi gelmL~ti. Birden kıya
met koptu zannedildi. Yaşa sesleri 
varol nidaları bütün köyü doldur 
du. 

DUkkô.ncı en önde arkadan daha 
ihtiyarlar ko•arak Enver paşanın 
yanına geldiler ve onun eline doğru 
atıldılar. 

Enver paşa elini öpmek isteyen 
bu halk kUtlesine karşı: 

- Rica ederim.. rahatsız olma • 
yın. füifatınıza teşekkür ederim .. 
diyordu. Halk her nedense çok co~. 
muştu. Bunun sebebi biraz sonra 
cfaha iyi anl1191ldı. 
Dükkancı ile llıtiyarlar: 
- Buyunınuz. Köy odamıza, bir 

çay içiniz .. 

Sonra ihtiyarlar, Enver paşanın 
Buharaya geldiğini duyduklarmı, 

dört gözle beklediklerini, mnamafih 
bu mıntakaya geleceğinden haber· 
dar olmadıklarını, eğer bilmiş oL<m
lardı üç günlük yoldan kal"l!ılıya

caklarını söylüyorlar ve ilk dakika
da gö"temıiş oldukları kaba har~ 
ketten dolayı c'zür diliyorlardı. 

.:..._ Affedersiniz paşamız .. affeder
siniz. 

Enver paşa köylünün bu safiyaııe 
sözleri karşısında pek ziyade heye- ı 
canlanmıştı. Hatta mUteessir ol· 
muştu. I 

Bu köy hakkında biraz malümat 
sahibi oldu. Sonra en ihtiyar olan 1 
zata sordu: ı 

lbrahim bey köyde yok mu? 
- Jbrahim bey §İmdi Kuktaş kö

yünde bulunmaktadır. Maaınafih 

burası onun idaresi albnda bir köy

dür. Onun mühim bir kuvveti bura-! 
da bulunmaktadır. Köy içindedir. 
Ancak teşkilat gizli olduğu için sizin 

vaziyetinizden sonra karşınıza çıka
caklardı. 

Oldukça kalabalıksınız. Hayır ve
yahut şer için buraya geldiğiniz ta

mamen meçhulümüzdür. Bu sebep
ten biz biraz daha idareli lıarek~t 
etm!'ğe mecburuz. 

Enver paşa bu sözlerden sonr:ı 
Kuktaıı kıiyünü sordu. 

- Oldukça uzaktır. Maamafıh siz 
yalnız gıdemiyeceğiniz i~in size a
damlar katacağız. Onlarla en kestir
me yoldan Kuktaş köyüne varabi
lirsiniz. 

Bu geceyi burada geçirmek tenez

zülünde bulunursanız çok memnun 
olacağız. Maiyetiniz de kalabalık ıı· 

ma .. zararı yok. Köyümüzde bUtün 
misafirlerimiz için evler açıktır. 

(Devamı var) 
--

RADYO 
SALI 27/12/938 

12.30 Müzik (Büyük bir virtüôzun 
pliıklıırı). IS Saat, ajans haber
leri ve Meteor Ankara. 13.10 Müzik 
(Valslar ·Pi). 13.25 • H Türk mü
ziği (Şarkılar • Pi.) 

18.30 Müzik (Çigan vesaire). 18. 
55 Konuşma (Hulruk: ilini yayma 
kurumu). 19.10 Saat, ajans, meteo
roloji, ve ziraat borsası haberleri. 
10.25 Türk müziği. (Muhayyer fas 
lı- incesaz). 20. Tem.sil (Boş be
şik ve ak kuş) - milli piyes - Yazan 
(Ekrem Reşit). tstanbul Konserva
tuvar müdürü (Yusuf Ziya Bemir
clnin eserinden alınmıştır.) Temsil 
esnasında halk tUrküleri ve yurt ha
valan çalınacaktır. 21.30 Konuşma 
(Türkiye postası). 21.45 Saat, Es· 
ham, tahvilat ve kambiyo - nukut 
borsası fiatlan. 21.55 Türk müziği 
(Muhtelif şarkılar). 22.20 Müzik 
(Küçük orkestra). 23.25 MUzik (ar
yalar). 23.45 • 24 Son haberler vo 
yarınki program. 

Diyorlardı. Enver pa.~a. Hacı Sa
mi bey bu dave~ kabul edilmesini 
muvafık buldular. Hemen beyglrJe
riııden inerek lhtlyarlann arkasına 
talı:ıldılar. Biru eonra Z1lze] bir ev. 
den içeri glrmiolerdl. 

, 

Sedirlerle süslenmiş olan bu evin 
mlııa!ir odasında köyün ileri gelen
leri dolmuştu. Bunlann a.ra.ıımda 
kara kalpaklı olanlar ekseriyeti teş. 
kil ediyordu. 

Kara kalpakl.ılardan birisi: 
- Enver paşanın aramıza gelme· 

"11 bizim için çok iyi bir haldir. tn
pllah yakın zamanda biz de TUrkl· 
Je gibi hUniyetıınıze kavuşacağı%. 
Yine Emlrimlzi baeımızda göreoe
fiz .. dJY.orlardı. 

TAKVİM 

Hicri: 5 Zilkade 1357 
JL-1 ı 14 1Ik Khun 1354 

Kasım : 50 

-
Dotu aaati ı 7,23-

-
Ôfle ı 12,15 - ikindi r 14,35 

Akfllm ı 16,47 - Yatsı : 18,26 
lmıak: S,38 

. , 

YENlSABAH 

H 

Universite 
Talebesinin 
Avrupa gezisı 

lstanbul üniversitesinin aömesv 
Uıtili içinde bUyük bir Avrupa seya
hati hazırladığını yazmıştık. Bu se
yahate ait bütün hazırlıklar ikmal 
edilmiş ve seyahate ait kadro uıma
miyle dolmuştur. 

Yapılan kadroya göre bu seya
hata kırk talebe i~tirak edecektir. 
Gidecek talebelerin büyük bir ekse
riyetini Hukuk ve Ikfüat fakültele
ri teşkil etmektedir. Esasen i~in 

organizll.iyonunu da bu fakülte ta -
leheleri hazırlamıştır. Seyahat tıcreti 
olarak, yol ma.~arlfi. ve yiyecek d!i.
hi! olduğu halde yetmiş beş lira he
sap edilmiştir. 

Maamafih bundan birkaç gün 
evvel Ankaraya vekaletlerle bilha•
sa ba~ vekaletle temas etmek üzere 
giden bir heyet şehrimize dönmüş
tür. 

Heyet baş \·ek,iletten te~vik gör
rnü~ ve 1000 lirolık bir yardım va
adi almıştır. 

Ru yardımdan sonra seyahat 
masarifin talebe başına 25 lira 

ten ki. iyle 50 liraya mal olacağı he
ı;aplanmaktadır. Seyahat İkincik~
ncınun 15 inci günü başlıyacak ve 
kuvvetli bir ihtimalle 20 gün kanar 
sürecektir. Kafilenin seynhnt e na
sında giıleceği yollar da tc.,bit olıın
mııstur. 

Gidişte ~u yol takip olunacak -
tır: 

lstanbuldan vapurla Köstcnce
ye orııdan trenle Bükre.} - Varşo

va - Berline gidilecek ve döniiş!R 
başka bir istikamet takip olunarak 
daha fazla yer görmek imkimı temin 
olunacaktır. 

Dönüş programı sudur: 
Viyana - Pe~te - Belgrnd -

Sofya - Atina - Pire - İstanbul. 
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Karaya oturan vapur 
Evvelki giln Boğaz ve h.aricin

de husule gelen kesif sis sebebiyle 
Rumanyadan şehrimize gelmekte 
olan Yunan bandralı Aya Marina 

ismindeki vapur Gelibolu açıkla
rınıı geldiği vakit bütün dikkatle

re rağmen kı.sır ka~'a ile ağaçlı a
rasında karaya oturmuştur. Yu -
nan vapuru kendi vesaitiyle kurtul

mak için uzun müddet uğraştığı 
halde muvaffak olamadığından 
Türk gemi kurtarma şirketine mil. 

11&Caatta bulunmtL%ur. Bunun ü

zerine vaka mahalline şirketin Ho

ra ismindeki vapuru gönderilmiş ve 

vapur dün kurtarılmış okluğundan 

limanımıza gelmiştir. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki : 

lneboluda pazar tatili 
lneboludan "Salılhııddin Çele 

bi" imzasiy!e aldığımız bir maktupta 
deniliyor ki: 

"İneboluda pazar t.atilı ununu 
yanlış tatbik olunuyor. Burada hır
davat, bakkaliye ve züecaciye satan 
birkaç mağaza tiitün ve sigara ba
yiliği almak Ruretiyle pazar günleri 
ticarethanelerini açık bulundur11bili
yorlnr; esnafın mütebakisi mag-a 
zalarıııı kapayorlar. İnebolu 10 bin 
nüfusu dolduramadığıııdan pazaı 
tatili ancak belediye karariyle tat 
bik ediliyor.. Halbuki İnebolu açık 
liman w denizi daima coşkun oldu
ğundan havanın ve denizin iyile~nıe
•i pazara teeadüf eılerse civar ka1~ı 
ve nahiyclerdcn motörlerle gelen 
toptan ve perakendı-ci alıcılar ancak 
tütün satan üç dört tane hırdavat . 
bakkaliye ılükkanından ihtiyaçlarını 
temin mecburiyetinde kalıyorlar bu 
vaziyetten !.ütün satmıyan ı!ijrer 

maj;;aznlar ve bilhassa kürllk esnaf 
bir hayli müteessir oluyor ve zuar 
görüyor. Inebolulu eRnafın za
rarıııdan sarfınazar al~ verişe u
zaktan motörlerle gelen halk da jg. 

teıliğini alamıyor ve bulamıyor 

Binaenaleyh belerliye karari~·k 

yapılan pazar tatilinin ya tamamen 
tatbiki yahut da kısmen tatlıik edi
len pnznr tatili mecbuı·iyetinin tanıa
nıeıı kaldırılması hususunda dahi 
liye \"Pkaletimizin dikkat nazarını 
çekmenizi dıleriz. 

YE.Vf SABAH - Mektubu ay -
nen neşretmek suretiyle İnebolulu 
okuyucularımızın dileklerini yeı;j,pe 
getirmiş oluyoruz. 

Sarhoşluk yüzünden 
!\"'m i minde biri dün gece 

Be~iktaşta sarhoş bir vaziyetle ''Ko 
ço,, nun meyhanesine gitmiş ye 
kendisine rakı verilmediğine kı

zarak meyhanenin camlarını kır -
mıştır. 

4 Uncu &Rliye ceza mabkeme.ıi ne 
verilen •uçlu dlin 29 lira para ceza
sıııa mahkOm olunmuştur. 

Okmyedanı cinayeti 

"Okmeydanı,, nda bulunan ce
set tahkikatına dün de devıam o • 
lunmuştur. 

Dün polis memurları tarafın -

dan yeniden bazı yerlerde araştır
malar yapılmışsa da maktOI İhsa

nın elbiseleri yine bulunamamıştır. 

Katillerin bugün adliyeye verilme

lerine muhakkak nazariyle bakıl
maktadır. 

Pahalılıkla Mücadele 

Düakii komisyon toplantı halinde 

1 tanbulda gıda maddelerinin ve 
ıı •• \Jyici zaruriyenin pahalı olması 
'" bilhassa muhtelif semtlerde satı~ 
fiyatlannın bilyük mikyasta tezad 
göstermesi tlzerine bu işlerle mü
cadele etmek için eskidenberi mil
t~ekkil olan, fakat içtimalarını yap-

mayan (ekonomi heyeti) dün vali 
ve belediye reisi Doktor LOtfi Kır

darın riyaseti altında biı" toplantı 
yapmıştır. 

. T~plantı saat 3,30 da haşlamış 
ve ıkı saat devam etmiştir. 

Heyet şunlardan müte 

Vali ve Belediye. reisi Doktor 
LOtfi Kırdar, sabık şehremini ope
ratör Emin, sabık şetıiremini Meh
met Ali, sabık Belediye ıktisat işleri 
mUdürU Asım Süreyya, Hasan ve 
Cemal Ziya. 

Heyet ilk toplantısında bütün 
bu mevzular üzerinde umumi bir 

nokt.1i nazar teatisi yapmı';<tır. Gö

rüşillen meseleler etrafında bilhassa 
et meııelesi zlkrolunmaktııdır. He -
yel toplantılarına devam edecektir. 

Memleketin 
Pamuk zeriyatı 
Islah ediliyor 

Ziraat vekaleti memleketteki pa
muk cinsinin ıslah edilmesi için Ba
lıke;irden sonra Bursa mıntaka~ın
da bulurum pamuk müst.~hsilinin 

elindeki pamuk nilmuneledni ı•lah 
etmek için kendi!eı·ine Okala cin
•indcn tohunı tevzi etmektedir. To
humlar bütlin zUrraa ihtiyarı oldu~ 
nbbeltc tevzi edildiğinden eski nü
muneler bu sene hay\'anlara yediril
mek ve yağ yapılmak üzeı e toplan
nınktadır. 

\' ekiilet bu sene içinde daha bir 
çok pamuk mıntakalarına ayni şe

kilt!c tohum tevziatı yapacağından 

öniimüzdeki mevsim içinde pamuk l 
btıh•alatıııın aruıcıığı ve kalite ili
batiyle daha yliksek bir randıman 
nlın<.tağı muhakkaktır. 

/Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'"""""' 

Temizlik için savaş 
İ•tanlıul belediye,i, ana cad -

rlelerdı• temizliği temin etmek için 
lıütüıı cadrlelcri yıkatmak i,;temek. I 
tedir. Fakat geçen gün •navzu hah
etliihnıiz gıbi terkos suyunun ki
fayct•izliği ~imdilik buna mkan nr 
ıııe':lekleclir. Belediye hiç olmaz-ı 
·a J ·tanbulda en kalabalık cad
ılı•lerılen birkaçını iki günde bir ı 
rı1<atmak gaye,iyle bir proğram 

' hazırlıınıı•tır. l 
nu proı:rrama güre yıkan.ırak 

yoll:ır ~'ınlarclır: 

'l'ııksim • Karaköy, 'faksim ·I 
Şi~li, Taksim - Maçka, Karaköy 
nıe~«la!ıı, köprli, Eminönü meyda
nı, Ankara caddesi, Belediye, Sir.ı 
keci - Sultaııahmet, Bayezit mey. 
danı, Saraçhane parkı. 

Yollann yıkanacağı glinler de 
7unlarrlır-

Pazarı sah, perşembe, cum ır • 

ted. ı 
T AMiR EDiLECEK VE YENi 

YAPILACAK YOLLAR 

Dlin belediyede, belediye rei•i 
muavini Bay Lıitfi Aksoyun riya,e
li altında bütün belediye baş mii • 
hcndislerinin iştirakiyle bir içtima 
yapılmıştır. Bu içtimada mevzulu 
parti kongrelerinde yollara dair 
serdedilen dilekler ve ihtiyacatın 
tetkiki ve derhal alınacak tedbir
lerin kararlaştırılması olmuştur. 
Tamir edÜecek ve yeniden en ufa. 
cık yollar tamamen tesbit olun
muştur. Bu hususta derhal geçil
mesi için fen heyetlerine lıizım 
gelen direktifler verilmiştir. 

Belediyede, lstanbu! gazetele
rinde belediyeye ait çıkacak ha • 
berlerin iyi bir şekilde tetkiki ya. 
pılaıı şikiiyetleı·in neticelendirilme. 
Hini temin etmek gayesiyle "takip 
bilrosu,, namiyle yeni bir büro ih
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( Hadise ve Adese ) 
Politikacılığın gülünç 

yerleri de vardır 
İnsanın, in~anlıktan alınmış ~er· 

mayei zatiyeei, ahlak ve fazileti, 
ilmi ve imanı olmaz•a her zanıan 
mutlaka tutunaçak bir dal ara. 

Benim itikadımca bu kabU 
insankarın niyetleri hasen ve fakat 
zııafayı ümmetten birer koJt;ılc 
deyneği bulurlar. 

Eeafilden iseler, min tarafillah 
ellerine kirli değnek ~eçer. Bu Jci· 
ri unutup il•tilne, b~~ıııa •Ürerler, 
koku•u etrafı kaplar. Fakat onla· 
rııı genizleri tıkalıdır, duymazlar. 
!lf.aahaza onları herkes tanır. 

Hlicla kim,eyi bunlardan e~· 

leıniye ! 

Kiiçük bir hiki~ e: İttihat ,.e 
Teı:ıkkioin henüz klüp teşkilatına 
girdiği bir demde bir biçare, ce • 
miyete dahil olmuş. O Yaktin u.<ıı· 

lüne l!iire de kendisinden bir du • 
huliye Ye bir de aidat alınırmiŞ· 

Bu da, bin bir ilmitle paralan ver· 
mi~ ve mukabilinde o meşhur ar · 
malı makbuzu alını~ ye itina il 8 

koynuna yerleştirerek Ayasofya 
meydanındaki sıra kahvelerden 
birine oturmu~. Fakat ıwden~e ~i· 
k:iyeti mucip bir hali görUlmÜŞ 
olacak ki, polise h:tb~r veriJnıiŞ· 
Bu biçare, gelen poli•e uııllacık C8 

bindeki makbuzu - hıılas vesikası • 
eli;«' çıkanp gö,termiş ve nim teh· 
dit olarak: "Bunu buraya anan 
karı mı koydu?,, demiş! .. 

Yine: Kurenavi Hazrdi Şehri· 
yarideıı, ::\1egakra Orma:ıyan Pat• 
riki milleti Ermeniyanı .... nın bil' 

hn:;ı İttihat \"P- Ter.ıkki mura!ıha9 

veya katibi ıımumilerinden, mer • 
kezi umumi azasından, Jiilrriyct 
ve İtilaf merkezi umumi azasın • 
dan, Sarıgüzel Donanma ve :Mii • 
dafaııi ::\Til!iye Cemi>'eti azasın ' 
cluıı, :lfeclisi l'mumli Beledi ıııa· 
srnd<ın, cemiyetı tedrisiyei islıimi • 
ye azasından.... Zamanımızda bi· 
le: İstanbul Barosu meciisi inzi • 
bnt azasından, Halk Fırkası ... O· 
cağı azasından... yolunda vizll 
kartları gördüm. hatta birkaçı d·1 

elmdedir. 

İşte ıızlz kariim ! Rızay1 viccfaPI 
ile alaka ve itt'.sal peyda edilen bıl 
lrnbil vatani ve herhalde hasbi i~· 
leı·i titr yapı~larclır ki, seni bihU • 

zur ediyor. Tahakküme, hiç de• 
ği!<e ko•ko~lanmağa 8ebep te~kil 
ediyor. 

Fakat, sen merak etme. Bunl3' 
rı herkc.-ı ve hepimiz biliyoruı• 

bunlara bıyık altından gUlerkeıı 

bile acıyoruz. Sen de bu zuafaY• 
acı. Bunların kabahati, kötü ah• • 
maları ve -alıştınlmalandır. 

Fenalıklan dokunmasından dll 
bu kadarcık olsun his ve emeJ!erl· 
ni tatmine yol bulmalarını hOf 
gör. 

Tahmin ederim ki, muhtereııl 
İ•met İnoniluün yilhek işaretin • 
den mütenebbih olurlar. 

t. Münir Acar 
das ol un m u ş t u r. Yevmi ga z ete 1 e. ı v-vv-vvvv""'"""""°'""'""""""'""',.._,.../"/',,.. 
rin neşriyatından baska halkın be-
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f mza taklidi 

lediyeye yapacağı şikayetlerin ve 
bu şikayetlere nazaran alınacak 
tedbirleri de kararlaştıracak ve a
lakadar dairelere tebliğ:ülar ya-
pılacaktır. Hasan Enver i ·mlnde bir geıı~ 

G eski belediye reis muannı ıın1 
azetelercle çıkan şikf•yetler ü- ~ 

zerine alınan neticeler gazetelere Ekremin imzasını taklit ede 
bildirilecektir. sahte fakrühal ilın!ihaberleri çıkPI" 

Vapurlardan atlayanl~r mak suçiyle dün 2 inci .~orgu hA-
Vapurlar köprülere veya iske- kimliğinde i•ticvaıı oluıınıuştur. 

leler1> yanaşmadan birçok kimsele- Hasan Enver bu suretle 6 saJı· 
rin aradaki geniş mesafeyi nazarı te ilmilhal>er çıkal'mlJi ve beledi• 
itibara almadan atladıkları görül- yeden para almıştır. 
mll~lOr. Bu halin çok tehlikeli ol· Sıhhat müdürlüğü işi ni!ııaYel 
duğu nazarı itibara alan belediye anlamıştır. 
yeni ve şiddetli bir tamimle bu ha- 2 inci sorgu Jıakimliği diin !{a• 
!in önüne geçilmesini alakadarlara san Enverin tevkifine !Uzum gbl'" 
bildirmiştir. 

mUş ve kendisini ağırceza mah1' 6' 
Belediye muavininin teftişleri r• 

mesinde muhakeme edilmek uze 
Belediye reis muavini Bay LOtfi sevketmiştir. 

Aksoy evvelki gün Üsküdar ciheti- ===========;::::::::"'. 
ne geçerek orada esaslı bir tetkik T d -ıd k fdı I ı. ral~t 
ve teftişler yaptmıştır. e avu en a rı aca .. pa ..• 

ö ·· üzd k" gü · den ıtı Bu tetkik ve teftişler ~ırasında nııı;n e ı pazar nün roıı.I 
bilhassa Ü•küdarın "ag· aç! nd r baren nıkel kırk paralıklarla, b 

u ı ma,, da. .. 
sahasiyle e•a•lı bir şekilde meşgul 100 para ve beş kuruşluklar te t 
ol:rıuş.tur. Bu sahada gösterilen fa- vtılden kaldırılacaktır. Bu parsl:t
alıyetın arttırılmasını emretmiştir. merkez bankasında bir sene müdd 

Burada iinlimüzdeki ağaç dikme le değiştirilebilecektir. 
mevsimi ~de tckra r ve bol mikyasta !!!!'!"!'!!!!!'!!!"!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!"!!"'!'-~ 
çam dikilecektir. Bay Lütfi Akwy yeni yapılacak yollar hakJanda Jll 
tefLişlerinıl n sonra Halk partisine davelei efklr etmiş bu arada yaP"' 
gitmiş ve orada heyeti fenniye, Üs- lacak ve tamir olunacak yollar t# 
küdaı· kaymakamı ve partililerle bit olunmuştur. 
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Belediye işlerinde Nakil Vasıtaları Şehrin F atihde bir genci 
Bıçaklı yarak 

Kan Damarlarıdır Fransa ita lyaya Lüzumsuz . ' .. 
, Oldürdüler 
, 

Cevabını Verdi ,Masraflara daır 
( (Bqtarafı 1 inci .. yfada) 

• 
Bir ita/yan Gazetesi F ranst4 

naları içinde oynandı! Tiyatro kili· 
türümilzil arttıracak, bizde piyes 

Londra ve Pariste tramvayların metroların, oto
büslerle otokarların nihayet üçer .dakika fasıla 

ile hareket etmeleri mecburidir 

(Batıa .. afı 1 inci o..y.-.da) 

Demi~tir. 

Hasan da yanında ~imdi kadııo 
olduğunu binaenaleyh kendileriyle 
konuşamıyacatını söylemi, n ay
rılmışlardır. 

muharriri, artist ve Halk yetUıti- _ _.~ ...... ·-
Başvekilinin Seyahatini reeek kuvvet mutantan ve mükem

mel tiyatro binası değildir. 

A - Londt'a ile Pariste "Nalcil ili: Her taksi merkezinin bir tele- HaMn ve Makbule bu vakadan 

'' Tahrik ,, Sayıyor Konı;ervatuvar için de hemeı> 

hemen aynı seyi tekrar edebtliriz 
Tabii ki bir hastahane, bir labora-

va,ıtaları,, akıllaıa hayret vere -
rek kadar çok ve •eridir. Fakat 
karı.1ıktır :ianaıılar günaha girer -
l~r. Pariste, Loııdrada gerçi ve.«ıı

iti ııak:iye çoktur ve ,ıeridir fa -
kat karı;; ık değildir. Hem o ka .• 
dur ba•i!Lir!er ki, zira tarifeleri g11-

ı;h ve ~alıihtir. Gtir.erg:llıları n u
ayycn ve maliııııdur. Kundoktör -
lerin ke) fiııe ti•bi değildir. 

Paris.26 (H.ı8u8İ)- Romadakı 

Fnuısız elcisi bugün ttalya hükit
tine kendisi tarafından resmen fea
ht'dil•. ı• 1!135 Jtalyan-Fransız an!e>;i· 
ınası hakkında hazırlanan Frans::: 
cev:ıbını tevdi etmiştir. 

Paris. 26: (A.A) Fransa'nın 

'runu.s valii umumisi B. Labonn~. 

Kortıikayı ziyuetini (Tahrik) diye 
tavsif etmekte ve şöyle demektedir: 

Bu ziyaret, bir tahriktir çünkll 

tuvar mevzub~hs olursa o zaman i~ 
değijıir. Binaenaleyh, alelıtlak kili-

Fransız ba~vekiline ordu, donanma ttir milc8s~. eleri ve bina mesele:<ini 
ve hava kuvvetlerine mensub yük· g<'zü kapalı muhakeme etmiyerek 
fı\'k şah~iyelleı refakat etmekttı· muşahha~ surette. me\'Zubahs olan 
dir. Bu da bütün italyanın tahrik misal ve mesele üzerıntle tetkik e
addetınekte olduğu harbcuyane bır dip düşünmek daha münasip olur 

h;ı sab'ih PariH'e gelmiştir. 'Munut- nümayiştir. Burada rnc\·zubah~ olan nıü.:,ahhas 
mesele ise şu sıruda yüz binlerce li-

Londra otublisleri birk:ıç .~irke ;n 
elindedir. Iliııaenalcylı aralarında 

rekabet \'Dl'dır. flu rckai>et sayesin 
de rlc halka bir~ok kulaylıklar ı,ros 

terilir. Şehrin hangi tarafları ke -
siftir? Amele nereıerden n~rere ~i
der? (Site) nin hangi aeml!.•ri d::
ha \Ok fa,ı!Jir? )lekı .. ıı' ner •ler
d~dir YP Ht' zun1;._uı dol:,r, huş.alır.~ 

Ti,\·a trolıınlun. s.ııema !urdan, .ııüze 

!erden haikı ııa ı! ta~ınııılı:o-·u ;,.arbı· 

uzun uzun hl~ lı; eı.! r'cı·. A.i~hala

rın dı!';'urı.sıua 'e içcri~1ııe iri harf
lerle tarifeyi ~·:ıı:ırlar. ilk w on 
lıan•ket saatl!.!l'ir.'n sltl'lı ~ızc·r'cr. 

(~i\ ~r kd.\ ]er"' Jv dal' giı.ecck otobU:ı 
lerin de ne~l"ı de bı..ılunalıilec""' 

ileyh alınacak tertibatı tesuit <'t· Fransız hükümetinin, ltalya ta
ınek Uz.ere başvekil ile görüşecektir. raf:ndan l!l35 itilıltlarının feshedil- ra sarfı ile bir kon><ervatuvar ve bir 

tiyatro binaın yapıııaktır. 
B. Daladier'nin Korsika ve Tu- mesinin sadece statükoyu iadeten 

nus'u resmen ziyaret ettikten sonra tesis etme~ olduğunu mlibeyyüı 
Cezayir'e uğramak niyetinde olduğu bır beyanname neşredeceği suretiıı
&Oylenmektedir. deki guete haberlerinden bahseden 

Bıınların belki bir meydanı ve 1 

bir sokağı süslemeğe hizmetleri j· 

labilir. Eğer t~tanbulun bütün t~·-1 
yini bunlarla tamamlanacak olea 
idi öteki adl. zaruri \~ lüzum1u iş·' 
!eri biraz daha ihmal ederdik. Fa· 
kal Ltanbulun bugUnkü vaziyeti i

çinde yeni bir konser\'atuvar \'e yl
ni bir tiyatro binaları kenilil~nnı 

göstermeden kaybolup giderler. 

Başvekil ile maiyetinin bir harb Gayda, diyor kl: 
gemiıılne binecekleri ve bu gemiye StatUko., Fransa ile ttalya'nın 
torpidoların ve deniz tayyarelerinhı ı arasını a~an muMeme halinerucıı 
refakat edeceği teeyylid etmekte- etmek demektir. Bu kelim•.' n.' ııı . 
dir. 

zamanda ltalyanın Fransn mPruur-
~aydanın Siddetli Bir Mlkalesi !arı tarafından Tunus'taki İtalyan 

Roma: 26 (A.A)- Reuter ajansı !ar hakınkkda yapılan gaddarane 
ınuhabirinden: Gayda, Voce d'ttalia 

1 

muamelelere karsı harekete geç· l 
gazetesinde neşredilen neşredilen mek hakkını yemden iktisab etmiş 
bir makalesinde B. Daladier'niıı olJugu mana.mu da lazamrnu•ı edeı .1 ._.._ __ ..._ ........ --. ......... ~~~__;__~ 

Süs merakı, havai şeylere dü• "i ııi ilan ederle B •• ıııl:ı J crlı · ec
künlük bizce otedcnberi hüküm sü-I n~bi ,·eya .,elİr<' ynbı111cı olaııl r •!
ren bir iptiladır. Çocukluğumuzdı; ncc,·kleri ara.ı:ılıırı ~uhuletle ı.. r
ibtiyur anne ye büyilk annelerden 1 !ar. \'e r.ıh,ıt r.ı".ı• ,·olıı·ıa ıl \"'.ım Kurultay Toplantısı bazı hikılyeler !sitirdik. Bize Kıi.ibt· edt!rler. 

hane mevsiminde mutfaktaki tence- B - Yerıı' ~ınıe ı.' f rlt>t'İ - Met 
reyi, bakır siniyi satarak Si!iihtar· ı rol.ır. tramvaylar. '~ otolıü,!erlc 
ağa çayırına ger.meğe gıdeu kadın· otoırnrlurııı n1.amı nilıa.ı·et liu·~ .la

lardan bahsederlerdi. Bugün h~rap kika fa;ıla ile lııırek~t etnwlı·ı·• Pa- 1 

koca tstanbuhn küçük bir noktn-ı ri•te oldugu ,.-ilıi Loııdı·ada da ın··e 
sına etrafı ile hiç kaynaşmıyıcıık bııridir. \'e m \kilt'I' - duraklar, 
bir tek kon•en•atuvar ve tiyatn ı çok ~•ktu. Arahalıırııı sık 8ık hare

(Baı tarafı 1 inci .. ,,fada) ı 
di onun aziz hatıra•ı önünde beş 
dakikıa ayakta durmak gibi vazife. 
!erin en hazinini ifa ediyorlal'dı. 

Başkanlıklara müttefikan Ab
dlllhalik Renda ile Konya delegesi 
eevki Ergun ve ayrıca kur'a ile 6 
lekreter seçildi. 

B. Renda riyııset yerine geçe -
rek gö•t~lf'n itimadıa. te.,....kkür 
.W. Bundan Ronra C. R. P. genel 
•ekreterliğinin nizamname tadiline 
ait mucibeyi tHkdim eden ~u tezke
~si okundu: 

"Dördtinr-ii büyük Kurultayca 
t•nzim ve tıutvip oluuan Parti til
aUğllnlln genel başkanlık hakkın
daki maddelerinin tadil ve tanzi-
11\ine ait genyönknrulca hazırla -
tıan ve genba~kuruldan geçirilen 
Projeyi bUy!lk kurultayın yük•ek 
tetkikine arzediyorum. lllüzaker& 
Ye bir karara batlanma"ını diler , 
&'enyönkurulun yüce ba~kanhğa 
V• yüksek kurultay sonsuz bağlı
lık ve sayırılarını sunarım. 

• 
lay - Konya mebusu -, hmail 
Safa Özler - Seyhan delegesi -, 
Ali Becil - Trabzon delegesi -, 
bundan sonra komi•)·onuıı ı·aponı- 1 

ııa intizaren ve 'aat 15 te toıılaıııl
mak üzere cel•ere Hoıı verildi. ke iue in1ki.n vurdır. (ünl\ti l,on -

binası kondurmak için beş altı yüz 
Cel-al Bayarın nutku b' li h ed'I k . di •. . .. drada ~irkellerin ıırıtlıalar ac!t.,li ın ra arc ı rne ısten ·gıru gc· 

çoktur. Pari• otobüs arı.lıalıırı da Ba~veki! Ye Pıırti Genel Başkan rllnce işte biliiihtiyar bu eski "na- ı 
k . neyı· hatılıyorum. 1 çalı~anııyacak dPr~ce<le ad<-tleıı faz-ve ıli Celal Bayar, bugün C. H. ladır. 

Parti•i bii,vük kurultayının fevka - Eğer yapılacak binalar meıııleke-; 
lii.de loplantı•ıııı a~agıdnki nutku tin umumi kültürüne, manevi 'le\'İ· C - Bir.im (s<ır.ünı ona) olJbüs-
1.le •""'"•tır.· . b !er wnne•'erinı: On dakikaıfa bir ·-·-. yesıne mıiessir ola iLo;elerdi o za ı 

"Arkada~lar, man belki tereddüt kabildi. Fakat har<'kete mg,·uffMk olu)·r.r. Ancak 
•aa\ kuçtan itllıarı•n i~" ba~lıyorlar, Cümhuriyet Halk Parti•inin, ü"- sırf gösteriş aşkına feda edilece'~ 

1 
son ~efel"l~ri ~ııııt knçt;ıdır aııı.ıı nomal büyük kurultayı açılmış • bu para ile çok daha lüzumlu ne ~· 

1 
del!il. Kaç kereler •ordni(ıım hal -tıı-. Partimizin, değişmez genel !er görülmez. iı;te biri: 1 

ba~anı ve kurucu•ıı, büyilk Türk tstanbulda birçok kadınlar varı de ce\'aplaı· ı:-· ·ihil'iııe lıenzemenıek 
mı·ııetı'n" ı'n sı'ne·. ı'nden ~·arattıg'ı nıı·ı· ki b' h' t ·1·. h b k b' te ısrnr ederek k.ıç kPrelel'İ'ri "' - ' 0 ır ızrne çı ıge ya ut aş t tr 
şahhas ideali ve kurtarıcısı Ke- · 'd' al b'lnı k . . k' ı.. kakln w rııii'nııırlar altınıl.ı lıırak-

ışe gı ıp <: ı'IB 1 e ı~ın ıicü tırmışl.ı ·dıı" nu !ıırukılı ·r. lıiı· ıl" o- 1 
mal Atatürk. milletinin sonsuz var1 çocuklarım kendilerine engel görii· 
lıgına, ebedı suuruıııı, ın' lı'kal et •· tohfü'l riıı rollartlmı mıi~ f'l'i lop -' . yorlar. Bu acıklı bahsi bu siltuniar-
miş buluııuror. 1 d 1 d . h led' lumllk i~in •arfettird kleri wmııııı 1 , a geçen er e tza etml~tim. Be :· 

Fevkalılde toplantımızııı sebe _ ilaw cder;ek rnsı · ııi ııakliyenıizd<n, 
ye şehrin bir il<i yetinde bu çocuk- d h "k" lt ı kl 11 • ·t· ı bi, bu vaziyetin Parti tıizüg"ünde, n ı ~· a.w e ıu. o c ugunrnzıı ı ı 
.ıarı kabul edebilecek müe.sse,.,.ler r ·r , ı· · k · süratle yapılmasını zarurt kaldığı, ra w ı aue e\me ıyız ·~ı"'"~ıııde-

tadilatı görüşmektir. 1 açmağa karar verdi. Fakat koca· fs· ) im. Hele L o n d ı·" da du-
Müzakere ruznamemiz: tan bul için bu tedbir kafi mi? Şirn raklar öııünılen gelip ge~e·ı nraha • 

1 - Tüzüğün genel başkan inti- dl böyle çocuk bakımevleri açma:' lıırııı arkası gelıııt'digı irin sokak • 
habına ait maddelerinin tndil ve mı daha hayırlı. içinde yeni bir sa· lıml1< ar:ıha b••klemek clı•nii ~·ok-
tanzimi, nat hayatı parlıyacak. mi.nen bo~ tuı-. 

2 G .. k l ·1 kalacak bir tiyatro binası yapmak - .enyon uru un ~eçı me~i - D-A\'l'uııaııın "taksi"' h•ride de 

fonu vardır ve numarası abone def sonra Fııtihe doğru yllrlimüşler ve 
terinde mevcuttur. Ve her mahalle tam itfaiye mildilrlüjliınd bira:ı: geç-
nin kendine göre bir veya fazla oto 
mobil durağL vudır. Fiatlar bize 
ııi;betle çok ucuz oldui;'ll için Pa
ri.• ve Londradaki tubiler her za
mıı n iş hulmaktadıl'lar' 

l!<tanbulda taksi bulmak i~i de 
ha:' i güçtür. Hele geceleri )laçka 
,.~ ,·ıısall uzak yerlerde bir taksi 
bulmıık için ya •okakl:trda ko~nıı

~a \e)'ahut bir adam ko~llırmıı·a 

dainıı: ihtiya~ ve 1A1rure! vurdır. !•
lanbu:a ı~ilrc adrtleri fazht: Hiıu - 1 
mundnn fnıla olm~sıııa rağıııPn, tak 
~ilrl'imiz, :ıdanıakıllı iş gifreme -
diklerine r ~men Beyoğlu ve cirn-
11 ,!~· lı.ıı k,l J"erlrrde taksi fik
,laııı ıııizc ~arpıyor. ( t"tid·adcn ~u
nu !a siiylıyeyim) Çok yazıktır ki, 
i lttnbııluıı l:ııtra \1 n~.rnğlundü te -ı 
ln<'"rk Al et l'"İln1 ~ ,.e herke:ii bura -
lam D<ılıtcirnıııştür ! 

!· - Pari«e , ;·eraltı ~inwııdifP-1 

tikten ~oııra Ze.vrek yokuşuna doğ
ru iııerlerkPn arkadun yine üç ki
şinin gelmekle olduğunu ha)'l'elle 
gönnü~lerdir. 

Ayni kekeme zat deminki tekli
fiııı tekrar elmiş ve HaMn yine red
dedince bir bıçak çıknrıp silratıe 

zarnllı gencin birkaç yerine •aııla -
n1ış ve yere di.i.-:ınıesine ı·ağmen yine 
bıçuğını birkaç defa •okup 17ıknrarnk 
tam 9 ) erinr!Pn \'Urdukb111 sonra 
kaçn11~tır. 

:Makbule feryadu ba~laytnca di
ğerleri de derhal sı\'ışmışlardır. 

Gelen poli•ler ve halk yaralıyı 

C'errnhpa~a hastahane,ıne kaldır

nıı~hr•a da biçare talehe yolda c\l -
n1ü~liir 

Polis dün bunlardıin R<•mzi ismin-
•lP ola!ı birini yakalamı~tır. Son 
dakikarl" arkada.<! rl:ı pkıılanmı.; -
tır 

Faknt a. ol n:raıı fir r f:onlin ie-
'" "' tuıfı 400 ı•ilıım lreye yakın -
t ır Srlır:ıı a!tında k >7'1r durur \'el 
h\_ glin i~i 1111 \·on ki.istir ndanıı gd- tlir. 
tur ..ı.r, g• f ri \"e en uzak bir n1e~a- I-~u .... ılıah y~ıka~a ,ara..21 muhak-
f i, ancak lıc< kıı ·u ıılır!! ı,,,ıı. k:ık gn ·iiıınchlP<f r. 

dr t• ı tJ.,~•eced'r. lllesela Egril,:ı- Ilıı •ın ınektept .. Ieylirlir. llekkp
ıııcl. ıı f:ume "kp\',ll,"llla katlar gi -• te rlo>ya,ınd,,;.; kayıie bakılınca Zı· 
cıiı• i~clnıü 1Jl11.;tiıı ıniktarı 7.:l ku -
I' <u ır- r "'" Biz l.>Urad:ı 7 kuı·Lsa 
k ı·1n zın esifini 11..şanıı) oruz ! 

l· - I.ı·n }larİ:->İ bıraktığın1 zn -
muı: $tChil'dl' tram\·ny kulnıaııus:ı. 

l!•'.!ıi. 11in:\l'n·ıll•yh lıizinı tran1\ .. arlnr 
l -n P dt>ğ'ru gibi bir nıükaye:-ıl• ya-j 
ııabileceği.mle ~iiplwm var:Jır. Uı -1 
ki ı lıir ~e,·dı."' .:ıüphı•nı ,-oktur; o da 
ı . 1 k' . • • 1 .:, 1 ., . . 1 
.1tzı P ·ı tran!\~ay uru~ \ü Hı c~uz-

St',, hiı:hir nH·ınlck1-•tlc: I.ondrada, 
I!tllçiknd~. ....\. v~stur:.-ıula. f ta 'yatla 
nüfusu ;; mil.~.rotuJ )·akla!:=-"" P.arü.te. 
r<,111\':t\ arıt.baiar111ın n~1.fıuhah.lrl 
k·ımyonlarına henzetil,liğini gürnıe

dim. Tliçlıit yPr<l• halkın ü'tuste " 
kı~tırıldığım; halkm tla 1,a dcr~ce 

birihiriııi "1kı~tırdığıııı gi>rnıcdim. 

Avrupıı.lıLki sirk~tleriıı, .A\'l"llpnda. 
ki lı,ılkııı lıu mPI'lt'he in,af,ıızlığın" 

ne haddi ,.,, n• de tnhaıııiilıi var -
dır. 

~ a i .... n1indt' lıiı- :o;-.ılıgın hu:..ıda veli:-;~ 

olrluğu öi{rt'n l•ni~ onun da ınalüma 
tına nıüra~:aat olunınlJ"'tur. 

Talıibi adli Em er Karan ce;eıl, 
muayen<• l·tnıiş ve dlin güıntilıne..·d"4l 
izin Yl':·nlİŞ\ir 

Fdirnede Su 
Baskını . 

Edirne: 26 (A. A.) - J'un .. a 

\'P ıleriç nehirleri t~~n11~ ve şehrin' 
keıııır mahallelerinden Gazinihal 
mahalle•i kamilen tahnkhane ve 
Göl mahalle.vi de lcı•'lleıı su ba•mı,. 
tır. İn•ıınca zayiat yoktur. E\•Jeri 
sıı hMkınına uğrıya'1 halle u bıta 
tarsfıııdan kurtarılıııı~tır. 

Öğleye doğru •uların 
dü*mejı:e ba~lamı~tır. 

seviye~i 

gayııııı ~ükrnndır ki: Hükünıe - -------------- -
1iıniı tranı~ay '(irkctiııi . utuı •tl -
nuıl. .<t h~lkırı ~ıhHalini ve ha~ =-ire
tlJıi dal~ koı·ıı.'ac·ln \'P tt•n1cnni ede
lim: rfrarı:1\•1tylHra hinİJl .nnh' u~u
Jlinti tE'"ipıt vf> tnk=ı' •ı{••tl'ktir. 

Hır -ıehinl~ - bir nıeml~ke le ve
~aiti nakli.ve~in L nzimi. Ytlsaiti 
nakit,\ ı..•nin 'u .ntJı7.-:'lm oln1:l""ı ılu -
marl::rtlaki kanın hil"nii c~reyanına 
benr.n. Onun ~ık ;ık durma•ı ka.1 
dar ~ok: ~ok dolrnıısı ılıı t~h!ikeli 

dir. 

Ord ı 

Tavzih 
ilbaylığından aşağıdaki 

t a vzihi a ldık 
Yeni Sabah gazeteai d it·cktör

lüğüne: 

(;azetenl7.iıı 2~. 10. 938 tarihli Genel sekreter ve dahiliye \'e -
kili Dr. Refik Saydam söz alarak 
tene! baıılouılık hakkındaki ta
di!&ta alt projeyi tetkik için, tüzü
illn 84 !ineli maddesinP göre 1;; 
•zilh bir komisyon seçmek icabetti
l ini söylem!~. fakat bu komisyo • 
tıun bir defaya mah•us olmak fize-
1'& 80 Adlı olmuını ve kur'a ile 
t&frik edilmesi teklifinde bulunmuş 
tur. Bu teklif kabul edilerek 30 
kif1lik komisyona ~u zent Reçi!di
lır: 

dir. mı? halka kolıiylıklar aıwlunıır! ~te·c-1 
Muhterem arkadaşlarım, Ünh'ersiteye bagh hu.stahanel~··=================== 
Atatürk, en karanlık gUnlerde, ri gazeteciler hep bir arada gezmi1· 

milletin kaNbahtına, hadiselerin 1 tik. Bu hastahanelerin tstanbuld 
~aha kalkmış akur savletine, ka _ ı mevcut ihtiyacı temin ettiğine dair 
YR gibi ıröğüs vermiş, ulu bir mil-' bize hayırlı bir müjde verildiğir i 
!eti, özbenlfğinde tophyarak bu- tahattur etmiyorum. Eğer tstanbu
günkü bllyük, her glin daha kuvvet lun hastahaneye ihtiyacı kalmamı•-· 
li Türk milletini yaratmış sevgi • sa herhalde elimize geçen, hatti geç 
li vatanımızı kurtarnıı.ştır. Onun miyen paraları konsen:atuvar ve 
büyUklilğil ancak TUrk milletinin tiyatro binalarına tahı;is etmeyi çok 
büyükltiğü ile ölçillebi!ir. Onun daha ileriye bırakmayı icap edece'c 
kudreti ve l<'abiliyeti ancak büyük! başka ô.cil, medeni, insani ve hayati 
Türk milletinin her şeye kadir kud ihtiyaçlarımıı. eksik değildir zaııııe-

~emih Mlimhz 

vP 17~ •arılı ıııisha.,.nın Uçüncü •a~
fa,ının oaltıncı ~ütununda (Mektep

sizlık derrli) tıa~lığı altındaki yazı

da ~fe•udiye k11zasının A fan, Kı~
laeık ,.e Tüı·k köyleri halkından 

oldukl1<r1111 snyli~-.-~ ba7.ı kim•ele -

rin nwktPp<ir.likten dola.''' vaki 
sızla~nııılanııdan bah.<cd'.lmekte • 

dir. Yurdun her tarafında hemen 

bütün halkımız tarafıııdan duyulan 

?.!aarif !htiyacının Hususi idare 

bütçelermin nıüsaade.ıizliğiden do

layı i•tendiği derecede karşıfana
mama~ı oeb~biyle hepimiz tee .. ttr 
duymaktayız. Bununla be•aber 
(Mesudiye kazasında •&dece bir 

merkez okulu vardır) sözü doğru 

değildir. Mesudiye kar.a~ı merke

zinde tam te~ki'itlı bir merhı: 

okulu huluncl11ğu ,1ilıi <Yavadı Başağ 
rı, Faldaca, Lagos, Mahmud!~•, 

Gebeıııe. Daylı) ı.dındakl yedi yer
de birer okul vardır ki Yavadf ko

ytindeki okul iki ötretmenli ve b~.ş 

"1nıflıdır. 

Şükrü Afacıa n - Konya dele
teııl -, ı~mail Alpsar - Çorum 
lttebu"u -, Ali Tunalı - Samsun 
-, • .\tıf Tilzlln - Çorum mebufü 
-, Cevdet C'icioğlu - Tekirdağı 
delegesi -, Yahya Kemal Bayat
lı - Tekirdaf mebusu --, Hulki 
.\ydın - Sflrt ~ay lavı-, Saı:lrettin 
Gözllbllyllk - Erzurum del"M'e•i
.\li Mllnif Y~gene - Seyhar. me
bu8u-, Mehmet Tul'&ll - Tokat 
de!egeal -, Klmil Dursun - İz • 
llıfr mebusu -, Cemal Akçın-Af
Yon mebusu -, Hamdi Akıwy -
l~ınir mebu•u -, Neşet Akkor -
Aydın delegtl-"f --, Osman Işın Es
lttşehlr mebusu -, Sabiha Gökçül 
.._ Balıkeııir -, Mustafa Aldıkaç· 
tı - Samsun delegeei -, Mehmet 
.\!demir - lzmir delegesi -, Sa
di Tahain Arsal - Bursa delegesi 
.._, TaMln Coşkun - Kastamonu 
lııebwıu -, Ömar Taşçıoğlu - Kay 
•erı dalegeal -, doktor ŞUkrü Ş&
ltozan - Kastamonu mebusu -, 
'«iiııib Boya- Van mabusu-, Na. 
hıı Eren - Niğde delegeal -, Ah
lııet İhsan Tokgöz - Ordu mebu -
'u. -, Mehmet Al! KAğıt91 - Ko-
0.elf delageal - , Tevfik Flkr&t Si-

reti. kabiliyeti ile anlaşılabilir. 1 derim. 
Atatilrk'Un milnev! varlığı, bil- H ü.'lt>yin Cahid YALÇIX 

yıik Türk milletinin hayatı gibi e- =======-======= 
bedidir. Ona bağlılıkta olduğu gl-1 ; ·ı D 
bi onun eserlerine, emanetine, çiz- .ıngı tere - rorte
diği yola, verdiği ideale bağlılıkta 
da tek kalbiz, tek insan gibi. (alkış 
!ar) ve ondun dolayıdır ki, onun 
kurduğu partimiz de büyük Türk 
milletinin aziz parti,idir. 'Alkış
lar). . . j 

Eserlerıııı en nıukudde" mil.i bir 
vedia halinde, ne,ilden nesile ula•. 
tırmak, en bllyllk titizlikle verdiki' 
ideali korumak VP tahakkuk ettir-J 
mek, büyük Türk milletinin en ö-

' nemi! vazifesi ve mHll misakıdır, 1 
(Alkışlar). 

Bttyllk kurultayın sayın üyeleri, 
ebedi Şefin aziz hAtırası önünde 
~özlerirnizin ve duygularımızın da I 
ahdüpeymam olarak hepinizi 5 da_ 

' ' (Sonu 7 ncl .. ,.fada) 1 

kiz dostluğıı 
Lisbon 26. (A.A)- Dün Belcm 

sarayında İngiliz sefiri Reisicumhur 
Carmona'ya banyo nişanının gran 
kruva rütbesini ve kral George"ur. 
bir mesajını vermiştir. Kral bu 
mektubunda (lngiliz- Portekiz ltti
fakıkının dünya sulhun un en sa·;lam 

~ 

garantilerinden birini teşkil etmcğe 
devam ettiğini) bildirmektedir. 

Verdiği cevabda Carmona, Por
tekizWerin İngiltere Kralına ve !n
giliz milletine kar~ı beslediği sami
mi hisleri ifade etmiş ve İngiliz ve 
Portekiz htikümetlerinin gayesi ni
zam ve asayiş için çalışmaktan iba
ret oldutunu ilılve eylemiştir. 

londrada işsiz
lerin Mitingi 
Londra 26. (A.A. l Son günler

de Ritz otelini istila, Buckinghaır. 
sarayına bir i-tida tevdi;, Rokak or

talarına (KL~ için yardım) talebi 

gibi tezahiirlerle efkarı umu.niye
nin nazarı dikkatini kendi Uzer ine 1 

celbo>tmeğe tefl!'bbüs etmi~ ola~ 
(işsizler gurubu 1 işsızlere yardım 

ofisinin reisi Lord Rusheliff,in evi 
önünde yeni bir nümayış yapmı~

tır. 

Nümay~çiler, ;kısi kadın olmak 
üzere 132 ki,. itli. Bunlar Lol'd 
Ru•helffo'in ikamelgalıı ya;,ininde 

lıir miting aktcllikten şnnra birta
Lm ,arkılar sliJ!euıi~leı·, dilekle
rini ifade için her zaman söyledik-

leı-i sözleri lıaykırmıslar \'e nihayet 
hiçbir hadiseye sebeb ·yet vermeden 
dağılmışlardır. 

Kaldırılan kon~olosluklar 1 
~loskova: 26 (A.A.) - Sovyct ,.e 

ltalya arasında yapılan diplomat k 

müzakereler neticesinde sovyc !erin 
Milano"d:ıki baş konsolo luğn ile 

tialyanın Odt!Sa'dakl ba" kıınsolos
luğunun kapatılmaları k'.ırarlaştırıı. ı 
mıştır. 

Yeni Irak 
Kabinesi 

Bağdad: 26(A.Al- Dün Irak'ta 
hasıl olan k:ıbin~ buhraııı .Jatfai 1 
kabin"'Sinin muhalefet t-Uesa8ına kar 
sı altlığı ~i<ldPtli tedbirler neticesin

de ortaya çıkan siyasi gerginlikten 
duJmuştur. 

Yeni kabmeyi kati olaraJ.. Nuri 

Said P<t~a te~kil etmiştir. Yeni bwı
vekii iki gün evvel Mısırdan dönmüş 
tü. 

Yeni kabinede bas vekzlet ve ha
riciye neMretini Nuri Said Pa.,qa \'e 
milli müdaf a \'e dahiliye nezarctle
rini de Taha Ha•imi Pru;a deruhte 
etmi$l~rdir. ... . .,..._ 

Alman analarına nışan 
Berlin. 21l. CA.AI- Reuter a

jansının rnıılıabirı bildiriyor: 

İlk ~ıkacak ntishııda ve ayni 
•ütunda yukarıdaki ~eki.da tavzi
lıini rica edeıim . 

DNııir· salibe bcnziyeceği wyle-1 
nen yeni ni>ıanın çok çocuklu Alman --:-------------
analarına da{ıtılnıa•ı i,in 60 toıı Vefat 
nı:ıdene ihtiyaç hasıl olacağı anla- Sabık \'Ulilerden f:tibank idnr<J 
~ılmaktndır. meclisi ılza"ı Bay 1brııhim AkLn 

Rıı madalya, 12 m:ıy:st:ı tertib ku:ı bir rahawızlığı mnteaklp vefat 
edilecek oian (Anneler giin) ünde etmi.)tir. Cenaze~! btıgiln Mat 14 ttt 
üç milyon anaya dağıtıhcaktır. Bu Arua\'Utköyilndeki hanesinden kal
madalyayı alan kadınlar lıarb ma- dırılarak İkindi namazı Beyazıt ca -
lulleriı>e verilen imtiyazlardın isti- miinde kılınarak Edirnekapıdakl 
fade cdeceklertlir. 

eehitliğe defnedilecektir. 
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·'fENllABAH . 

f/$~4 Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Şehir tiyatrosunda 

iki mesele 
Tefrika No: 9 YAZAN: TEVFiK PARS 

Serlevhayı görür görmez Şehir 
Tiyatro~u sanatkllrları hakkında 
&Öz söyliye~eğimi ve yahut, hafta
lardanberi gazetelerin sutunlarını 

doldurıın Musahip zade Celillı tet- ' 
kik edeceğim zanne<lilme•in. 

Pehlivanlar Tutuştular 
Dün gece Şehir Tiyatrosunun 

komedi kı.,mına gitmiştim. Hayatın 
ı.ııüthi~ (dram?) lariyle uğra~a uğ
r.:ışa sinirleri bozulan hı;lk gayet 
tabii olarak komedi kısmıııı hınca 
h,ınç dolduruyor .. Gi~eler yarım sa
at evvel kapandı. Ziller çaldı kapı_ 
dan içeriye girdim. Üç "aatlik kah
kahndan <or.ra kapıdan rıkarken 
biri•i halkımıza, dii!'eri ı:c Rehir 
TiyatroHunuıı idaresine ait 'olan 
iki nokta), unutamıyordum .. 

Şehir Tiyatro•u çok kalabalık. 
Kapı bir tane .. 

Oyun bitti. Ayağa kalkarken 
~aatime bakmı~tım. İstiklal cad
desindeki kapıdan çıktığım zaman 
yine •aıate baktım. Aradaki fasıla
yı size söylesem hayret eder.iniz. 
Tam 22 dııkil<n .. 

Normal bir zamanda; •natin 
dakikanın kıymeti yoktur diyelim. 
Fakat bir yangııı, bir feliiket olu
verirse, bu k~dar halk tiyatro icin
den nasıl çıkacak? Belcdive.nin 
emriyle birçok kapıi~r olacak ve 
tertibat yapıl:ıcaktı. 

Her Jııılde bö;·J,? icrtibat var
dır. Halk ~imılideıı o~·unl:ır bilin
ce bir <.ı.ll C\'YCı dı~;,.ırı.ra çıkabilmek 

için o kapılarcbn istifad~ etse de 
yarın bir fel<iket olursa a~emilik 1 
çekmeden çarr1buk salon bosal
tılıverir<e çok iyi olnrnz mı? 

İkinci me"ele ele halkımızdan 
bir kısmı.nın tiyatroya geli~tPki 

laubaliliktir. Her neılcııse bizler -
den bazıhırı (modern) kelimesini 
(sarhoiluk) ile kanstırıyor. 

Tiyatro kapı.sıııdan içeriye gi
rerken kesif bir rakı kokusu bur -
n ımu t·kadı. Sağımda solumda o
turnnlar1n aı!"z ndan fı~kıran alkol
Jı:r ne yalan öyliye~.'ını midemi 
bul·ardırc'ı. 

l!a!buk : T•yatro umumi bir 
yerdir. Burada kendimizi değil bü
tün bir cemiyeti, umumi bir küt
leyi dü~.ınmekliğimiz lazımdır. 

Sonra tiyatro lıir meyhane de
ğil, bir nezahet yuva-.dır. Orada 
hayatın <ahneler ııi mübalağalı ~e

kilde göriiriiz. Amma.. Ağzımız 
kokarak, alkolden mest olarak 
seyretmek ~artiyle değil... 

Bir zanıaıı 1 ar kitapçı vitrinle
rinde (;lclabı muaşeret) kitapları 
gözüklirdli. Hunlara son günlerde 
tesadüf etmeıl'ğiın'z i~i~ memle

kette artık lııı kabil mua,erct a
~ullerine alı~ılclı zannediyo~ ve se
viniyorrluk. Meğer nıziyet öyle de

ğilmiş.. Birçok vatandaşlarımıza 
bu kabil kitaplardan bir tane teda

rik ederek tiyatroya na'11 gidile
ceğini okuyup ögrenmelcrini tav•i
ye et•ek yerinde bir hareket olmaz 
mı? 

TiLKi 

Tamir edilen vapurlar 
Denizbank Kadıköy ve Adalar 

hattıııda çalışmakta olan vapurlar
dan bar.ılarıııın Uali~teki kendi fab
rikalarırttla e'a~lı bir surette 
tamir ederek yenile~tirmeğe karar 
vermı.,tır. Bu cümleden olmak ü
zere bir müddettenberi lcız.aga 
çekilmiş ol•an Kınalıada vapurunun 
tamiratı tamamlanmış oldufundan 
havuzdan çıkm~tır. Vapurun da
hilt tertibatında birçok yenilikler 
yapılmıştır. Vapıır da haricen be- · 

' yaza boyanmı~tır. 

Bankanın diğer npurları da 
wıraaiyle tamir edilmek üzere ha

vuzlanacaktır. Bunun için Heybeli 
Buraaz, Xalıımıf vapurları lıı•--.a 
çekilmlatfr. ' . . 

Tetekkür 
IŞİfli HaJkevinden: 

İaşe etmekte olduğumuz muni
tlmizdeki İlkokul yokaul çocukları 
namına ikl kurban yollıyan Radyo_ 
Jin sahiplerinden Bay Cemil ile 

llirer kurban yollıyaıı Bayan Ne
~ah. t Tunalı ve ismini bildirmi _ 
l"•n il.iter bir arkada~ te,&kkür 
9<1eriz •• 

Ayı_ Boğan Halil Pehlivanın İri Cüssesine mukabil 
Kara Ahmedin Vücudu Tığ Gibiydi 

- Oğluuum pehlivanıın, pehli
van! Alta gittim diye yenilme! üste 
çıktım diye sevinme! 

Birinize derler: Meşhur Ayıboğan 
Ham pehlivan! Birinize ise: Dağla
ra, uçan kartallara korku vermi~. 
şöhreti dört aylık yollara kanat ger· 
miş Kara Ahmet pehlivan! 

Sakın ola ki sözleriİnıe gururlan· 
mayın, dünyaları biz yarattık san 
mayın! tıah ... 

Binlerce insan çıt çıkarmadan bu 
sesleri dinliyor, ihtiyarın titrek sesi, 
herkesin içine hüzün veriyor, mey
danın boşluklarmıla inliyordu ... 

Çazgırın söyliyecekleri bitmiş, de
mir bileklerini dizlerine dayıyarak 

altında kuzu gibi duran pehlivanla
rın omuzlarına dokunan sopası kalk 
mış, yere inmişti. 

Omuzları üstüne dokunan sopanın ı 
kalktığını hiı;seden iki pehlivan, ku
rulmuş yaylarından fırlıyan iki ok 
gibi ileri atıldılar, biri sağa, biri sola. 
doğru gidiyor, en kabadayı tavır

larla peşrevler yapıyordular. 
Halk hangisini seyredeceğini, han 

gi"inin tavırlarına dikkat edeceğini, 
hangisinin niiraJarını dinJiyeceğirıi 

şaşırmış, heyecan içinde kalmı~tı. 
Ayıboğanın iri kolları, geniş o· 

muzlar, nazRri dikkati cclbediyor, 
meydanı her dönüşünde binlerce gi;z 
hayretle onu takip ediyordu. 

Ara :;ıra, i~inde siyah alevler par· 
lıyan iri gözlerini halka doğru çevi
riyor, d~heetlc bakıyor, boğucu, pa
ralayıcı, yıı tıcı bir insan olduğu ü
zerinden, her halinden akıyordu. 

Şöhreti dillere destan olmuş bir 
pehlivanla güreş etmek, ona hadıli
ni bildirmC'k ic;in uzak köyünden yü
rüye yürüye yola çıkmış, has.modan 
evvel soyunup meydana fırlamış bir 
adam her halde yabana atılamaz, 
bir kenara bırakılamazdı. 

Karn Ahmede gelince: 

remiş, kendilerinden geçıni§tir ... 
Ahmet, iri ellerini, hasmının bir 

ceviz kütüğü gibi duran ensesinde 
kitledi, ve hafif sarııV, denedi... 

Ayıboğan Halil, ııimsiyah ·uçları 
pembe yanaklarına Jıanat germiş 

kaytan bıyıklarının altından dudalt 
büktü, gülümsedi ve işitilmiyecek 

kadar yavaıı, fakat harikulade ba
kim bir sesle: 

- Ohoyda Kara Ahmet pehlivan! 
Dedi. ! 

Kara Ahmet, uykudan uyanır gi
bi birdenbire başını kaldırıp hasmı
rıın gözlerine doğru baktı, o anda 
l~ıne tuhaf bir korku aktı ... 

Demir bilekleri, iri elleri bala Ha
lil pehlivanın ensesinde kitli duru -
yor, fakat Ahmet, gözlerini yere 
eğmiş, kimbilir ne düşünüyordu ..• 

Kitli elleri kendiliğinden açıldı. 

Halil pehlivan da Ahmedin omuz 
l'aslarında duran iri bileklerini kal
dıı dı, geri aldı. 

Her ikisi de önlerine bakarak bir
birinden uzaklaşmıya, meydanın kö· 
şc·l~rinde, halkın önlerinde dolaşmı
ya oaşladılar .. 

Davul zurna yine ayni ahengi 
tutturmuş çalıyor, pehlivanların şev 

kini arttırmağa, halkı büsbütün he· 
yecanlandırmağa çabalıyordu. 

Kızgın güneşin altında kavrulan 
pehlivanların yağlı vücutları pırıl pı

rıl parlıyor, bir kor gibi harlıyor
du ... 

Bu iki yırtıcı, koparıcı, çelikleri, 
demirleri kırıcı adam, asabi adım
larla birbirlerine yaklaşıyor, iki alev 
gibi birbirine girmek, tutuşmak isti· 
yordu .. 

Sanki 11alk1n heyecan1arına hür
met etmek, onları büsbütün deli et· 
memek için sükünetle hareket edı
yorlar, neticenin ya birdenbire, ya
hut da yavaş yavaş gelmesini bek
liyorlardı. .. 
öyle bir an oldu ki, zurnanın çat
lak ahengini, birden bire: 

- Ohoydaaa! 

Tepeden tıriıağa kadar, kaşı, gö
zii, ağzı, burnu, en~csi, omuzları, iri 
pazuları göz kama,tırıyor, ayağının 
bileklerine, topuklarına kadar: 

- Ben pehlivanını! 
Diyordu. 

Narasının bomba gilıi patlıya.1 
, sesi boğdu! .. 

YürüyÜ!3Ü, iri ensesinin üstündP 
dik duran başı, iki siyah inci gibi 
parlıyan ceyl3n bakışlı gözleri naza
rı dikkati celbcdiyor, biitün sevirci-
leri teshir ediyordu. . 

Tavırlarını'la, bir keçi sesi duy
muş kaplan gibi ara sıra bacakları. 
nı gerip duruşlarında, pusuya yat 
mış bir atmacanın gözlerini andıra·ı 
bakı~larında çok şeyler okunuyor 
gittikçe coşan davul zurnanın h~ 

zünlü AeRi pehlivanlara, hatta halka 
bile dokunuyordu. · 

Ayni tonu muhafaza eden, daki
kalardanberi ayni havayı terennüm 
eden bu sesler, gittikçe coşuyor, Ks 
ra Ahmedin güreşine yetişmek için 
b!nlerce insan, tarlalardan, yollar 
dan güreş yerine doğru kaşuyordu ... 

Kara. Ahmet, ya.va11 ya\•aı; hasmı
na doğru ilerledi, Ayıboğan Halil de 
iri kollarını savura savura, ellerini 
kisbetlnin paçalarıııa vura vura Ah· 
medin yanına geldi. 
Şu dakikada güreş tarıltimizin ol

dukça önemli bir hadisesi cereyan 
etmek üzere idi, fakat bu hadisenin 
bütün «afhatını takip edecek, neti. 
cesini gözlerile görecek binlerce in
san onun en kıymetli olan cephe&in
den bihaber, koyun gibi duruyor 
!ar, fakat yine, heyecandan tıtriyor
lardı. 

Biraz evvel yer kavgası eden, yek-· 
di~erini tutup iten çocuklar, şimdi 
put gibi duruyor, birbirlerinin omuz. 
larlha ellerini koymuş iki pehlivanı 
bütün dikkatile seyreden rnasum 
bak~lı &'Özleri yerlerinden uğruyor
du. 

Kadınlar, çarşaflarının uçlarını 
dif)erlle kemiren genç kızlar, mah
mur balıJ§lı siyah &özlerini, kim bi· 
lir hangi pehlivanuı demir pazuları.
na, Y,ahut iri omuzlarına dilmıfı 
belki d• birçokları heyecanc!aıı Ut. 

Bu nara, öyle anide atılmış, öyle J 

anide bir şim~ek gibi çakılmıştı ki. 
onun korkunç gilrlliğünden ürkeıı 

sinen halk bu sesin Kara Ahmctten 
mi, Ayıboğan Halilden mi ~ıktığm, 
anlıyamamış, bir türlü vaziveti kav-
rıyamamıştı. " ~ 

Harlıya~ iki ale.v. gibi birbiı-inı' ,, 
dalan pehlıYanlar, ıkı çelik külçe gi· 
bi birbirilc çarpıştı, ensele!'İnder, ı 
kollarından, omuzlarından, bilekle
rinden birbiriııi tutuyor, halk heye
candan kendilerini unutuyordu ... 

Yerlerde oturan çocuklar, küçük 

İstanbul Valisine 
Yapılan 
Müracaatlar 

Eminönü meydanı geni~le!i!Lliği 

esnada yıkılan dükkanlardaki birçok 

esnaf ve tüccaJ'lar gerilere \'e tütün 

gümrüğüne taşınmışlardır. Bil'laeııa

leyh orası ~imdi e'ki lıalık paz;u·ı 
vazif~sini · görmektedir. İstanbulun 

en çok faaliyet gösteren bir stmti 

halini alan bu mıııt .. kada parkele

rin ve kaldırımların bozuk olma"' 

yüzünden, çamur bir balçık halini 
almakta ve gelip geçmeyi imkansız 
kılmaktadır. 

Bu ci\·ar eRnafı dün vilayette va
liye müraraat ederek bu lıaliıı sim

dilik biraz taş ve kum ılökiil~rek 
mümkün olduğu kadar önüne geçil
me•ini istemi~lerdir. 

Bundan ba~ka Ka"1nıpa~a halkı
nı temsil eden bir heyet de Valiyi 
.ılyaı·et ederek Kasımpaşanın mül

hit surtte pis ve çamurlu olduğunu 
söylemişler ve bu hallıı. 9nüne geçil-
:m.esini istemişlerdir, / · . 

• 

oklar gibi havalara fırlamı.5lar, he· 
yeeandan ayakta duran kadınlar, 

çocuklarını omuzlarından tutarak 
hemen yere oturtarak bacaklarının 
aralarına almışlardı. 

Kara Ahmet, üzerine kudurmus 
bir boğa gibi saldıran Ayıboğan Ha~ 
lil pehlivanın bir anda bileklerinden 
tutmuş, savurmuştu. 

Fakat Ayıboğan bir iki adım ya 
gitmiş, ya gitmemişti, tekrar sal
dırdı, Kara Ahmedin iki kollarını 
koltuklarının altına aldı. 

Bu iki vücudün iri kemikleri, dol
gun adaleleri, sıkı etleri adeta ça
tırdıyor, şişkin göğüsleri birbirine 
giriyor, topukları yere gömülmüş 

tunç gibi duran bacakları, zangır 
zangır titriyordu .. 

Her ikisi de birbirine girmiş vazi· 
yette duruyor, ikinci bir hamlenin 
hangisi tarafından yapılacağı, ikin· 
ci pozisyonun nasıl olacağı halkta 
merak uyandırıyordu ... 

Davulun gümbürtüsü birdenbire 
dehşetli patırdılar çıkarnuya, saat
lerdenberi kulakları uğuldatan zur
nanın çatlak sesi, büsbütün cırlam•
ya başlamış, bütün meydanı, binler
ce insanı yeni bir heyecan kaplamış
tı .. 

Ahmet, iri ensesinin üstünde kü
çük duran kafasını geriye doğ·ru 

vermiş, topuklarından ense kökün• 
kadar bütün vücudünü çelik bir ok 
gibi germişti. 

Bu gergin vücudiinü, birdenbire 
kırdı, kulakları paralıyan, insanın 
içini kazıyan bir sesle haykırdı: 

- Ohoydaaa! ... 
Ve şim~ek gibi h>1smının ayakfo

rın~ rlaldı, kafasını ir"i karnına, mi I 
dcsıne sokarak Ayıboğanı havalan
dırdı, bir anda göze çarpan şu ha· 
reket, bir kartal pençesinde çırpınaıı 
mandayı andırdı .. 

lri omu7.ları, pazuları dehşet sa
ç:ııı Halil pehlivan. derhal bu vazi
yetten kurtulmak, haddini bilmiyer. 
hasmını bir anda yere nırmak icin 
havada bir perende attı, ve yere dü
~erken iki ayak üstü bastı. dah~ 
kendini toparlamamı~tı. Kara Al!
met hasmmın dimdik avakta dur· 
duğıınu, \'Ücudiinü yay gibi kurdu. 
ğunu görünce, kurt gibi daldı, tek
rnr belinden yakaladı. 

Kafa, kol, bacak birbirine giriyor, 
güreş meydanı harman yerine dö· 
niiyoı·ılu ... 

Kaı a Ahmedin birbiri arka"ına 
fııfaltığı boi(uk naraları: 

Ohoydaaaa ! .. 

ları. hasmın• korku veriyor, hal-
kın içini titretiyordu... ı 

(Devanıı var) 

Rumenler Galatasarayla 
karşılaşıyorlar 

Şehrimizrle ve Arıkanuia birkaç 
futlıol maçı yapmak üzere nıeıııle

.ketimize gelmiş olan Rumen muhte
liti Ank:ıradaki oyunu kazandık _ 
t~n ~onra buglin ikiııci kanıla•maAı
nı Tahim ~tadınd<1 G~lat~'aray 
takımı ile yapacaktır. 

J'\.[i,afirlerin Ankaracl:t yaııtık _ 
lan birinci ma\lannııı •onunda 
hiç de ihmal edilmiyecek bir kuv\'el 
olduğu anla~ılnnştir. lçinrle müte _ 

adclit defalar beynelmilel olnıu' 8 o
}'tllleıısıı lıulunan Rumen ınul;telili 
k;:r~ı~ıııda G«tlata~arayın na:ı.ıJ Jıir 
netice alacağını tahmin etmek glıç _ 
!iir. 

Galat.asara}ın l>ıı sene bilha""ı 
evvelki a-Un Reşikta~a kaı·.ıı çıkar_ 

dığı güzel ve mütecanis anından 
sonra Rumenlerin kar~ısıuıl~ mağ
lıibi)'eti kııbul etm!reccğlni ilmit e
debiliriz.. Halıer aldı!Jmı7.I\ göre 
Galatasaray bu maç için takımları . 
nın bazı noksan taraflaı·ını ıliğer 

kuHiplerııuizin birka9 lmITetli ele
maııiylı· lak\'i.re edecektir, Sarı kıı· 
mızılılarn miırnffakıytli lıir oyun 
temenııi etleri. 
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Madam Atina 
Adalet Onünde 

(tl ... tarafı 1 inci aayfamızda) 1 
d~ salonu bir müddet tahliye ettir
dı. Bundan sonra saat 17 ye doğru 
efkiırıumumiyenin ve hiıla koridor -
!arda intizar eden kalııbalığııı dik
katle beklediğı bu enteresan davaya 
ba~landı. 

S a 1 o n a evvela nı'ev-
kuf olan Maılam "Anita" bir .ian
darma muhafazasında; getirildi 
bunu ba~tan a~ağı siyahlara biirün
mü~ kızı Zizl ile çok kısa boylu şiş. 
mam bir kadın olan ve kahve rengi 
bir kostüm giyen Madam Katina ve 
ihtiyarlıktan zorla yürüyen Eleni 
takip ettiler ... 

Arkalarından da Atina ile Zizi ve 
Elenin avukatları Sadi Rıza ve Su
arl Ziya ile Katinanın vekili Fahret
tin ve Mihalaki Kaya oğlu yerlerini 
aldılar. 

Madam Atina avukatlarla dol -
muş olan •uçlu mPvkiinde boş kalan 
küçük bir yere ilişti. Kendisi mü
+ebessim lıir çehre ile halkı süzüyor 
diğer suçlular Zizi ve Katına ile E
lcıı.i ise kendilerini; üzerlerine çııv. 
rilmiş olan kalabalık bir halkın 
gözlerinden saklamak ister gibi 
jandarmanın ve muhakemeyi takibe 
gelen gazetecilerle avukatların ar
kasına .•ığınıyorlardı .. 

Reis bu vaziyeti hemen görerek 
maznunlara hitaben: 

- Sizler buraya efendim .. Bu -
raya ... rliyerek suçlu mevkiinin hi
zasını gösterdi ve iskemle getirtti. 
Bu sıralarda gazete fotoğrafçıları 
objektiflerini maznunlara çevirerek 
resim almakla mesguldüler .. Avukat 
Sadi Rıza bu vazi~eti görerek reise: 

- Fotoğraf almağa müsaade et. 
meyin efendim ... Sizılen müsaade al
madan resim çekiyorlar! .. 

Dedi. 
Bundan sonra re:~ maznunların 

hüYiyetinin tesbitine ba~ladı. Evve
la dinlenen madam Atina; reisiıı sor
gularına şu tevapları verdı: 

- Adın ne?. 
- Atina. 
- ltalı:ııı:n, ananın a.<1ı:trı"!. 

J{~h:.mın i:::rn :\la rıl "IHlle 

min adı .A. rtrını !"a. 
- l\ac y.ı~ıı1tla"ın?. 
- 18 ya~ındayın1. 
- IL:nı( teb'aılan-.n 

otu ruj orslln '' .. 
- 1'ürk telı'a~ıııuanıın, ~t"\yoğ' 

luncla ]l;ılo :-;ııkağ"ıııda :J nun1arada 
kt>ııtli evinııle ol.uı·uyorunı .. 

- ı.,,·Ji mi~in~ bek:ır ıııı? 

- 1>uhı:-ı1. ;1 çoc-ugun1 var. 
- Okııyup yazn1a 'ıiliyor mu-

~un? 

- Biraz hilirirn. Rıınıca .. 
- llapsı> girdiniz mi? 
- lli~ lıir defa ... Yalıııı bu i~-

ten 2,5 a.\·d ı r hapisinı .. 
Reis lıuıııı müteakip Atiııaııııı 

ottıl'nıasını söyledi \'C I<atinanın hü
Yiyetini lt1shite ha~l;ıdı. 

l(atina da reisin ayni suall,..rint> 
~u cı•v:ıpları \'ertli: 

- Babamın adı Yani. Annl'min 
!\farika. GO ya~ıııclayım. Be•iktakla 
doğdum. Beyoğhı Bu""" ~okak 21 
numarada otıırııyomın. Türk leb'a _ 
~ındanım .. l~tkitrını: .. 

J{eis ,..._ llü: evl~nnırdın mi? 
- Hiç .. Olrnyup ..-azırnt bilirim .. 

If llJM e 1( i l' ll1 Pi J ın ı. .. 
ZIY.IY/\' sortr:rsu 

7ıizi dfl: rPİ-.:in ~ualleriııe su ce -
vapları \'et'lli: . 

l•mim Aııa•la>ya .. Diğn kü
çük adım Zizi.. Annem Atina, babam 
Aleksidir. Ediyinı. Koc:ınıııı • i".ııi 
Apu,tol.. nir iş yapmanı. Ağaha
mam Anamidi' apaHnıanında otu
rurum. F,ran~ızca okur yazarını:. 

Eleni i'e babasının nılınııı Di _ 
nıiiri ohJuğuııu \'P 57 ya~1nrlu bulun-, 
duğunu Yunan lelı'asınclan olup Be
~·oğlunu.ı~. l~zet bey sokağında ika _ 11 

met fiti ıgnu dul ve 3 ·~ocuğa malik 
olcluinıııu lı~yan etti. 

};e i.~ rıtptığı hakıııkılaki •or . 
ıtıı)·a da: 

- Bie bir i~ yapmam.. ll!ııdam 
Atinaya nıi,afil'liji;e giderim .. 

Dedi .. 
KA.kARYAME oıa;xuYOR 
Reis bundan sonra lıildyetlerin 

te.bitın!n bitiğini "e karamame
njn okunacR~ını söyledi. Ve kıttibe 
kararnameyi kıraat etmesini emret
ti. 

Okunan kararnamede; gizli ran
de\'IJ rerlPıi açmaktan \·e genç kız _ 

!arı fuhu~a teşvik etmekten suçlu 
olarak Madam Atina, Katina ve Zizi 
ile Eleni Ye Mahmut oğlu Kamil, 
Roksan hakkında tahkikata girişil
diği ve bunlardan :\fahmut oğ)n Kıi
mil ile Roksan hakkında Cumhuri
yet müddeiumumiliğince men'i mu
hakeme kararı \'rrildiği bildiriliyor 
ve sonra suçların teşrihine geçili • 
yordu. 

Bu te*rihte: Madam Atinanın 
10 senedenbrri "Balo" sokağındaki 
evini; genç kızlarla erkeklerin mü
naoebette bulunabilecek gizli ran • 
dPvu yeri halinP koyduğu zikredili -
yor ve kendiginiıı henüz 21 y;..•ını 
geçmiyen lıazı genç kızları d:ı evi· 
ne alıştırarak ij!fal ettiğı kaydedili
yordu. 

• fadam Ati nanın ]ğfal ettiği he
nüz 21 yaşını geçmemiş kızlardan 
zabıtnamede tesbit edilenler şunlar· 
dır: 

Halikliga, Vedia, Hatice, Nec • 
det, Nimet, Hayriye, Sen'et, Fatma, 
Şükran; Melahat, Vir.iin. 

Kararnameye göre Madam Atinıı 
bu genç kızları para lüks hayat, 
saadet temini vadiyle; süslü ve par· 
lak hayallerle kandırmı~; tyrıca nü
fuz ika ederek evlerine davetle di
ğer kızlarla tanıştırıp müşteriye 

çıkarmı~tır. Kararnamede bu su· 
çun mütemadi olduğu da yazılı bu· 
lumıyordu. 

Katinaya gelince: 
Kararnamede; mezburenin Bur· 

sa sokağındaki vini bir "mai•on de 
randevue" yaparak madaııı Atiııa · 
nın kızlarını burada müşteriye çı -
kardığı ve ayrıca Madlen, Su!lann. 
Muzaffer, Kıri"tanya ve Hicran i•· 
mindeki genç lnzları lstanbıılılan 

"Berut" umun1hanelerine g-ü1ıderd!
ği muharrerdi. 

Zizi hakkında i•e; anne<in'n su
çuna Hirak ettiği \'e Yunanistan -
dan buraya kız getirterek lmnları 

"eenebi" diye tanıttı,frı. h:ıttiı ~on 

defa; :ı li•an lıilen bir R ım kızın• 
da "ecnebi" rliye gi)" errliğ'ı yazıl)r
yor, I•:le•'i de- r.ardınırtan .. 1fllıı g-ô-
riilii\·ordu. 

niıtiin hu i~lerin doğru· ·,.. ıtU!l 

genç kızların ''e istihbarat meın ır -
knrarnurne vaz1lern'k 
Jarının !;iilhcıclet!t'ı'i ile ~alıit vldıı~ll 
l?r~il oğ"lu lsrnail, l~ani. ı~tavri, 
Et mı oğlıı :11uzaffpı·. Sinoı ik. ,\ ııııa. 
Ajnl n' :llis.ıkın iı'aılckri ile ıle uıı 

lıalll'ı·in tı•yiıl ettiği ıa<rih olunıı • 
yordu. 

l1lPHlaP nı;ıada, Zizinin /\.tine-\· 
elan annc:--inc .~öndPrdiği n1ek 4np • 
!arın d:ı \"akalanmı< ulduğll ,.,. tııın· 
!arda cürmü te"bit L~len ,.,tırJnr 

hulıındıığu dn kaydeılilıliktcı• <onrı> 

kızlarılan bazılarının t"hkikat ""'" • 
sında ifadelerini sakladıkları fa • 
kat ılelil!Pr k:ır"ısınıla bıı inkiir ve 
1evillerin şayanı kalıul görlilemİ\'ece-
ği lıilrliriyorrlu. . 

Kararnaıneıle bundan sonra <ııç· 
lıılanıı ceza kamınuııun ı:ır,, 6~ 
uncu nı:t<l<IP!el'İyle 526 ıncı madıleyt 
gün• Ann•ta yanın dıı 4!l6 ıncı mad· 
dell'ı·iyle G;;:ı üncü maddenin 2 iıı

ci fıkrnRına göre durusnıa<ı ,·apıl· 
mak üzrre gönderildiği ka\'cl~lıırııı· 
ynı·du. · 

J .. ;, raı•narncnin okunınasındntı 

sonra miidclAitımumi fh"ın l<a]lı:a • 
rak: 

-. icra olunan suçun adahı 11ın1l• 
nıiye :ıle.rlıiııe işleıımis oldııgurı1l 
.binaenaleyh duruşmanın gizli yapıl'. 
ma"ıııı istedi. Suçluların rnı.illel'ı 
ele bu talebe iştirak ettiler. Ye mıı : 
hakeme; ela rnnııı ha ii gör!ilecd'lrıı 
tebliğ ederek •alonu boşalttırdı. 

·Bu •ıı·ada Avukat Sadi Rıza: 
Gazteye re.im.koııulnıanıa•ıııı i~· 

tedi. 
Müddeiumumi lh-.ııı ioe bıııı 1l~ 

bir mah:mı· olmadığıııı beyıın etti · 
Sadi Rıza ı'1·ar t>ıliııce nıiıdd•iunıW 
nıi İh<a n: 

- nu dava efk~rıumunıheııilı 
alakadar olchıji;u Jıiı· meseledi; .. \'• 
em.aline ibret olma< ı.tzere re'iPl 
dercinden faycla bile ,·ardır. 

Dedi. 
Hafi celsede Eleııi. p011xeseııL 

Refsad, diğer F:leni, Sim, HHı•tıılİY~ 
Yuland:ı, Ülker ve \"edia i"nıind 
genç kızlardan bir kı"mı """it "'"'~k 
dinlendiler. · 

Muhakeme; diğ{'r bazı ,.ııhitJerlP 
i~timaı içiıı gç vakit talik tılııiıılu. 

Hnlfflt rR.ıtAf, 
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General Kizım Ka abe ir'in Hatıratı 
CiHAN HARBiNE NEDEN GiRDiK ? 

• 

TEHLİKENİN İLK KAMPANASI 
Bü.vük Harbin Arifesinde Avrupa~ 

da Gördüğümüz Vaziyet 
Fransızların Hu/usundan Bahsede1_1 Paris Elçimi~ı~ 
Karısı Bir Rustu. Katibin Karısı ise Amerikalı idi 

Hamburgdaki Katibimiz de bir Rum Casustu · .. 
Bır musahabe 1 

Tarihi bir eser iki türlii yazılabi

• 

Yazan : General 
Kazım Karabekir 

lir: 
Ya vesikalar Uzerinde tetkik ve 

tetebbüle, yahut da hadiselerin i
çinde bulunmakla. Bırinci nevi eser-

trin güveııi!.:bilecek vasıflıııfa Yiieu· ---------· -~-------------------· 
da gelebilmeRi, ik inl'i nevi eseı !erin 
teıniyet ve keyfiyetine oıığlıdır 

Müterakki m<>mkketlcrde Üzerle
rine büyük vazifeler almış bulunan 
insanlur iz bırakmadan göçüp git
mezler. Bildiklerini, yaptıklannı ya
zar, ortaya atarlar. Asırlardanberi 
yazılımş olan bu çe~it escr!Pr ve ha
tıralar pek ~oktur. 

Tarih için b•ı eserler birer kay· 
nak, birer mulzeıncdir. Her ~ubed~ ı 
ınkişaf ve tı·rakki de "ııeak bnnlar
la mümkün olmuştur 

Bu objektif yol tutuklıı ~ u içindir ' 
ki. 

Yalnız hiııliseleı-iıı üstlerini kaplı
yan iirtuJ,·r kaldırılarak değil, hatta 
n ince t< zları bile "iliıwrck onları 

oldukları gibi göstermek ui!;rundq 
$>ırfcuikn emekler mı·ıleniyet ale
mince yiiks!'l< bir •.·azife telakki olun 
makta ve t ıa\ıkı sahasını ~ok ay
dınlat>naktaı!·r. 

tşte Turk or•lı.suııun wlahı içiı; 

gdmiR bulı.:ı• .ın ~!olkkc, Golç, Li
man gibi A lm'ı n askeri büyükleri 
dahi bu feyizli yolu tutarak bildik
lerini w yaptıklanm yazmışlardır. 

Ru suretlcdir ki her biri kendinden 

temin edebilecek bir kudret verile-ı 
mcz. Bu gibi tefrikalar yalnız baş· 
lanna ibret ve irşat meml:ıaı ol:ı-

mazlar. 
Eski tarihimizi A vrupanın bula

nık kaynaklarından toplamıya çalı

şıyoruz. Hiç olmazsa içinde yaşadı
ğımız hadiseleri tarihimize tevdi 
kudretinde olanlar bu vazifeyi yap· 
malıdırlar. 

işte eserlerim bu düşüncelerden 
doğmuştur. 

Tehlikenin ilk kampanası 

1914 yılı haziranının 28 inci pazar 
günü, Avusturya - Macaristan ve
liahdı François - Ferdinandla refi-

ka"ı Bosnanın merkezi olan Sarayo
vada öldürüldüğü gün, ben Pariste 

bulunuyordum. 
Altı aydanberi işe başlıyan Alman 

heyeti ıslahiyesi arasında ben, Er
kfınıharbiyci Umumiye istihbarat 
şubesini idare ediyordum. Yeni tar-

zı mesai hakıknda ateşemiliterlerı-
mizle görüı::ınek, talebelerinıizin va4 

ziyetlerile yakından temas etmek ve 
Hamburgda Yunanlılann yaptır

makta oldukları Salamin zırhlısının 
öncekinin <·serini tamamlamış ve ta- son vaziyetini görmek gibi bazt v:ı
ıihe tevdi <tmi:;tir. Çünkii onlar bi· zifelerle mühim merkezleri dolaş
liyorlardı ki mak için bir seyahate çıkmıştım. 

Dof;nı ;;ürmek w doı'\rıı ~·apabil· Berlinden geleli ÜG gün olmuştu. 
mek i~in daha iir.cf' yapılanlar• ıloğ- O gün birkaç arkadaşımla Eyfel 
nı bilme]< ,arttır. kulesine çıktık, sonra .da Napoleon 

· lf-. • Bonapartın mezarını ve Envalic 
Tarihimize gelince: müzesini ziyaret ettik, aksam üstü 
Güvenilebilecek kaynakıorımız ne de Bolonya ormanına gezmeğe git-

yazık J;i rck azdır: tik. Akşam dönüşünü halk arasında 
b vaya olarak yapı,·orduk. !kamet Erkaniharp Sinba,ısı Müşahedelerini yazanlann za ıt- , J 

1 k f 1 k ettig"imiz Şanzelize civarındaki Sel- Kaıım Karabekir Jarınd::. kısa ı;örü~ er, vu u suz u -
!ar hadi:ıeleri günü gunüne kaydet- tik oteline g~lirken ak~am gazetele- ve menfaat birliklcrile karşı karşıya 
mcyişler ve riyakarlıklar fazla yer rinin pek mlihinı bir hadise yazdığı- iki düşman grupa aynldı. 
ulmuştur. nı heyecanlı satışından ,.e kapış ka· İtalya ile Avusturya - Macari~-

Ecnebi kaynakları da bizim için pış edildiğinden anladık, biz de bir tan arası gittikçe soğumıya başladı
daima saf Ye berrak olamazlar. Şu gazete aldık \'e faciayı okuduk: Ve· ğından onu memnun etmek iGin 
halde taıihimiz bunlarılan hakil:l liahdla zevcesine önce bomba atıl- 1908 de hürriyetini ilan eden Os· 

d 1 t 1 b·ı· • mış, bu suikastten kurtulduktan gı asım nası op ıya ı ır. manlı imparatorluğundan bir parça 
Uzak geçmı'•i bırakalım! eonra genç bir Sırplı tarafıadan ru- . ·ıa· B h .k. 

' gosterı ı. una er ı ı manzume 
Osmanlı imparatorluğunun son vrlverle öldürülmüşler. de razı oldu. 

günlenne istikamet veren Mahmut Ben, bu kara haberin biiyük bir 1911 de ıtalya Trablusgarbı işgal 
Şevket paşalar, Nazım p:ı..•alar, Sait ftlaket kampanası olduğu kanaa- etti. tngiltere ile daha 1907 de nü
Halim pa~alar, Enver paRalar, Talat ti'ıde idim. Bu bir zan veya kehanf't fuz mıntakalarına ayırdıkları tran

. paşalar ve emsali zatlar bize ne bı- <iPğildi. Avrupanm şu kısa rölasyo- da Ruslar kend mıntakalarını işgal 
raktılar? Bunların, ellerinde parça· nu gidilen yolu çoktan tayin etmiş- ve bu yılın birincikanununun 30 un-

•- O ı · t ı - h k ti şöyle ki: , ... nan eman ı- ımpara or ugu a de Tebrize Rus bayrağını çektiler. 
kında bildiklenni ve .yaplıklannı be- 1871 de mağliıb olarak Alsas-Lo- 1912 de iki manzumenin de mu-

raber götürmekle bu zatlar millet<.' ren'i Almanlara büyük bir tazminat- vafakatile ve Ruslar, fırsat bularak 
t 'h k 1 b 1 "d la beraber teslim eden Fransaııın ve an e arşı o an orç arını o e- .. .. .,.. .. . . !stanbula el atmak hulya.aile, Bal-

yememişlerdir. Böyle milli bir bor- gunden gunc ,uyuyen mtıkanıımt ve · kan haıbini ~ıkarttılar. Bu vaziyet· 
euıı ödenmemesi, saikı ne olurs~ Rusyanın Balkanlara ve Boğ-ziara le ittifakı müselles ittifaklarını ye-
tlsıın, bir memleket i<:in ~ok acıdır göz dikmesine karşı, daha bu yıldan nilediler. • 

Son sultanlıır devrinin birkaç si- bağlayan Alman - Avusturya sami- Artık her geçen gün . Avrupa~'ı 
yasi ve askeri devlet adıımının, neş- mi itilafı yıllar geçtikçe siyasi biı· uçuruma yaklaştırıyordu. Hele Al
ri çok gecikmiş ve şahsi kaygular- ittifak haline döndü ve Rus- Türk manlarla !ngilizler ve yine Alman
la dolu mahdut hatıralarından baş- harbinin Berlin kongresini müteakip !arla Ruslar arasındaki denizl:re ve 
k.a ortada ne. vardır? Şiiphesiz bun· yani: şarka yayılma rekabetleri ve Al
lar maksada asla kafi değildir. 1&79 da Almanya, A vııslurya - man _ Fransız düşmanlığı artık sor. 
Milletlerin tarihi gelecek nesilleri 1 :ı.racal'ietanla ittifak akdetti. Rusya haddine gelmişti. Yine bu millctl~

i~in en feyizli birer abidedir. Yüce ve Fransa tehlikesine kaı·~ı: ıin karada ve deniıdeki silih yarı~-
' milletimiY,e böyle kırık döklik hatı- 11':83 te İtalya ela bu ittifaka gı- !arı haddini aşıyordu. Pansla\ iznı 

ra,Jar eııka2M tarihi anıtlar kurul- rerek cihana deh~et salan bir iltifa- (tslav birliği) emellerilff gözü kara-
maz. Ona yakı.şıtn da bu değildir. • kı müselles meydana G•klı ran çarlık Rusya devleti artık k2-

Hele meşrutiyetin ilinındanberi 1893 te ittifakı müsellesin karşı- bıııa $1ğanuyordu. KanaatitM göre 
IJeGe.n muazzam hadiselerinıizi bü- sına, daha 1830 danberi Fransızla- eğer biz balkan harbinde galip gel· 
tilıı ve~ikalarile ,.e en ufak teferrü- rın arzu elliği, Fransa - Rusya it- seydik daha o zaman Ruslar Boğaz
atile nıilletirı huzunına arzedeceği- tifakı çıktı. - !ara saldıracaklar ve bu suretle Cı 
ıniz yerele lı&kikatleri tahrif oluna- 1904 te Fransa - lngiltere itilafı han harbirti açacaklardı. 
r11k roman haline döndürülmüş dev- 1 yapıldı. Bu harbi müteakip Türk ordusu
Oirme tefrikalıırı ortay& atmakla 1907 de Rusya - İngiltere ittifakı nu ıslah için gelen Alman heyeti de 
ınHJetin idaresini bir glln ellerine a- da yapıldı ve şu sur~tle bir üçlü it- az kaldı bu felakete sebep olata!<
lacak olan yen.! nesilledn ruhların'l I tifak ta itillfı mliselles namile ol' tı. 
t•e v!cdanlımna mllletin sellmetini I taya çıktı ve Anııpa bu sutetle his Daha bu yılın 15 martında [1914 .. 

ATI1.1tıırya • Macaristan Yellabdlle karııı ltanh yataklannda 
mart 28 (1)] bir li.yiha yazarak 
Harbiye nazırlığmı ve Erki.ruhar
biyei umumiye reisliğini uhdesinde 
tOplıyan Enver paşayı bir Harbı u
mum! hal<kında ikaz etmek istemiş
tim. Bu li.yiham Enver paşayı ve 
Almanlan fena halde kızdırmıştı. 

Onların fikrince bu benim evha-
mımdı. 

* Otelimize döndükten sonra üç ay 
evvel tahmin ettiğim felaketin yak
laştığını kabul ederek Cihan harbi
nin takip edeceği seyri düşünmeğe 
daldım. l\Iemleketimizin de bu fela
ketten hisse alacağından endişe et
tim. Beni korkutan ihtimal şu idi: 

Karadenizde Rusların, Akdenizd<• 
de tngiliz ,.e Fransızların Ye Sırplı
larla yeni bir taarnızi \e tedafüi it
tifak yapağını öğrendiğimiz Yunan
lılann linl bir darbesile ilk hamlede 
Boğazlan işgal ederek Almanya ve 
miittefiklerinin dahili hatlar iizerin
dekl haklın mziyetine karşı itilaf 
devletleri arasında kısa bir irtibat 
yolu hazırlamak ve ayni zamanda 
böyle müthiş bir darbe ile Alınan
la ve müttefiklerini çemberli~·erek 
Balkan hiUdimetlerini de ken<lileri
ne ~ekmek. 

Rusların Karadenizdeki harp do
nanmalarının ve nakliye filolarınıa 
ve sahil kolordularının !stanbul bo· 
ğazına i.ni bir debarkman yapacak 
vechile hazır bulunduklarını bildi
ğimden, böyle bir hart·ketin daha 
ilk hamlede me\•cudiyetimizi tehli
keye koyacağından derhal tstanbula 
dönmeyi düşündüm. 
Arkadaşlarım Harbı umumi ih ti

malini varit görmüyorlardı. Umumi 
kanaat şu idi: 

(Galip taraf bile o kadar lıa'-l\m 
uğrar ki .. hi~bir taraf lıarhı umu 
mi ye sebebiyet vert'mez.) 

Halbuki ben Rusların, daha Er
kanıharbiye mektebi sıralarında i
ken hesaba katarak meseleler hal
lettiğimiz, bu korkunç debarkma
nını, şimdi vazifem icabı pek yakın
dan takip ederek gördüğilnı mütenııı 
di hazırlıklarından dolayı varid gö
rüyordum ve (i~te hu mak..atla Rıh 
lar Avrupayı birbirine katmıya ha~
ladılar) Jiyordum. 

Bir cihan harbine Enver pasanın 
dikkat bakışını çektiğim zaman: 
(Her hangi bir aUhnet belirince Bo· 
fazlar civarındaki l<0lordularımızı 

hemen seferber lıaJine getirmekliği
mizi n Boğazları tahkim ve ku\'\·~t

li tutmaklığınıızı; fakat· bir taarru
za uğramazsak işe karı~mıı.ınaJ<lı~ı
mızı) söylemiştim. 

Korktuğum vaziyet ilk günler için 
idi. Bir kere iki taraf birbirine ka
pıştığı görülürse artık biz ferahlık 
duyabilirdik ve Boğazlarda kuvvet
li biılunarnk neticeyi emniyetl9 in. 
tiz:l.r edebilirdik. Çünkü bu mllyon
lar orduhırının harbi uzun sürece~i 
gibi sonunda dahi her iki taraf bit
kin bır halde çıkacağından k:ı\'Vellı 
·l•tJumuzla istikbalimizi sulhan da 
emniyete koyabilirdik fikrinde idin:. 
Fakat Enver paşa Almaıılımn elin
de idi. Tehlike bizden "')-rılsa darı 

(1) l\lllfıtli tarihini lmlıııl <>tll't'l<
lpiziıı hizıımu lıaklmulaki telıli

flm kabul edllıııemişti. füımi tak-
'inı lmllanıyordıık . 

A!ma.nlann bizi harbe sürüklemele
rinden korkuyordum. 

Bu miltalea ve endişemi üç ay ev
vel Enver paşaya, Harbiye nezaret! 
müsteşan Mahmut Ki.mil ve Erka
nıharbiyei umumiye ikinci reisi sa· 
nisi Hafız Hakkı Beyler müvacehe
sinde söylemekliğim ve işi Alman
ların haber alması aleyhime fırtına
lar koparmıştı. 

tiyle seviyorlardı, belki mükemmel 
Türkçe de biliyorlardı. Fakat Tlirk· 
!eri mensub oldu.klan kendi mille-
tinden veya onun dost ve miittefik· 
!erinden daha ziyade sevdiklerine 
inanmak pek büyük gaflet, daha 
doğrusu gafletten ileri daha ağır 
bir şey olur. 

Daha ~!im bir nokta da "" idi 
ki bu kabil ecnebi hanımlannın 

Annpada gördüklerim •ı ıı it ·' 
Şimdi kafam yarınki devletle Fakat !stibdad devrinin blnbir gaf

me~guldü. Paris sefirimiz Rifat pa- !etleri içine bir de bu mesele glrebi
şa bizi öğle yemeğine davet etmiş- lirdi. Fakat ı\.J.eşrutıyt. de, :ııd~ ve 
ti. Onun mütaleasını öğrenmek me- hele ittihat ve Terakki kabinesi i
rakile bu geceyi geçirdim. Berlin çinde bir Rus madamlı Hariciye 
Luneparkından daha küçük fakat Nazırının bulunması feci bir ~e~·di. 
daha şakrak olan Paris Lüneparkı İşte Trablus Garba ltalyanlar 
bu gece programımız içinde idi. E- t'lnrrıız ctm~dcıı ~,·wı O ıa~ 

Jektrikle mütemacli hareket halinde hükumetinin Hakkı Paşa kabinesinde 
bıılunan türlü türlü eşya üzerind<ı Haıiciye azırı d.ı. ı<us ın11oaı ı. · 
her cinsten ye her yaştan insanlar Rifat Paşa idi. l\leclisı ıncb'uşam:'ıt 

canlı neş'eler içinde çalkanıyordu. endişe edmler<> karsı, '0ı1 f 
Biz de görmediğimiz ve alı~madığı- yok yumurta yok!) diyerek hilkl\
mız bu hayata ucundan kenarından "1etin gaflot uykWiunda olduğunu 
tutarak karı~ıyor Ye hareket ne§'e- ıl!n etnıışk•rdi. Arkasından b.u~ · 
sinden az çok hbseleniyorduk. facıası da yine hükiımeti •ıykuda 

Vakit vakit giizümiin öniine bizim yakalamıştı. (Balkanlardan imanını 
diplomat lıeyetlel'iıniz g<>liyordu. kadar eminim.!) Diyı•rı scfirlerimı1 
Mesela ~u Paı;s sefiri Rıfat pa~a- ve Hariciye Nazırlarımıa devleti bir 
nın refikası bir Rustu. Bunu yarın 

1 
biıi ardınca baskınlna uğratıyor

tanıyacaklıın. B1-ninı için güzel bir !ardı. Sonra ıla ~aliha '"ransız rf, >•t· 
tetkik mevzuu idi. Çünkil Rıfat p•- lu~nu kazanmak! hulyasile mese!a 
şa h ı riciyc nazın iken bazı dedilio- Itus madamile Rifat p8.§a hariciye 
dular işitmiştim. Mexela yazın BU· ııazırlıgıııdaıı Par.; ,efareline ı;611. 
yükderede otururlarmış, Rıfat paş'l deriliyordu. 
makamına g<.lmediği günler olur· Ben ~u Avrııpa st•yAhPtiıııd' 

muş, Rus refika,,.ı Rus sefarethane- :I'Urk Erki.nı harbiyei umumiyesi
flintlen telefonla, mühim evrakın ya- l niıı lstihbaı·at !,?ubı..; ~ı ~·ti Hı~a.tı) ~e 
Jıya gönderilmesini, Babıaliye bildi- deylel ve milletinıi2 iGin en mühim 
nrnıiş! • bir meseleyi halletmiş oluyordum 

Bu şayiatlan her hangısini yalan- Neler görmüştüm neler! \'iyana s:
lasak geriye kalan hakikat bile Ot-- faretiniıı muhbirleri Avusturya e•
manlı tarihi için şaheser bir gaflet kanı harbiyesi istihbarat şubesin•n 
manzarası arzeder: ajanlaıı, Bcılin sefarethan<'1iinır 

Hariciye n~zırının ı·efika•ı mü- daktiloları Alman kızları, Hambıırıt 
nevver bir Rus kadınıdır. Elbet le Konsoloımmuzun katibi casus bir 
kocasıııın şilreler!le alakadardır. ı Yunanlı Rum! du. Paris Ye Londra 

· e da yukarda anlattığım feri Yazi.,·et-"·esaır .. 
Londra Sefirimiz Tevfik pa~anın te idi. 

refikası da bir is\·eçlidir, Bu zat da Harlciyemizin ve dolayısiyl• 

JeyJetin Hariciye Nazırlığını yıllar· hükumetimizin perişanlığını bu ~.eya
ca ifa etmiştir. Şimdi evrakı tetkik ı lı.atte ~özlerimle giırmiıştünı. Lrı ır
etmeden imzalıyacak kadar yaıılan- cı halı Eı1\'er Pafaya anlatmak • 
mış ve kendini bırakmıştır, Ber!ir büyük vazifem oluyordu. 
sefirimiz Mahmut Muhtar pa.•anm Şıınu d., kaydede)';m kı isimle~• 
refikası da bir Mısırlı prensestir. ni yazdığım .zatlar her euretle bU, -

Tiirk hanımlarile evlenmemiş sa · mele Rayan inxan <olabilir!• ı . '•"l"
firlerimiz ve Hariciye Nazırlarını•' i"ID ş.,hısları hakkında v.crre kadar 
yalnız devletin hariciyesinde aır tut- şüphe etmek aJ<Jıma bile &t'lıncdi. 
mama.zlığa vesair.,ye sebep ol mu- l~alfat de\ ldimizle tcııtbıı.ı .n· ., 
yorlardı; medent cihana larşı sefir ı hatta düşmanlarımızı ne ~urctle a
lerimi:<in ve Hariciye Nazırlarımızın likadar olduklannı ve bundan \'fttaıı 
sanki ortaya çıkarabilecek Tür-le ve milletimizin ııe felalcetlere uğr•
kızları olmadığını da haksız yere ve 

1 
dığını kaydetmek de bir \'a!Juı IY·r

millet zararına ilan etmiş oluyorlo.r- cudur. 
dı. 1 Osmanlı devrinlle huiriyemi:ıin 

Ne 4\'ariptir ki Paris Sefareti 1ıruı 
1 

daima :ı.gzı· a'\;ık fakat kulal<lan a
kltlbi Mehmet Ali beyin de refıi:uı \ ğır ,·e hatıl güzleri kördli. Yani )ıen 
Amerikalı zarif ve nazik bir hanım- di sırrını tutmaz. düşmanların aley
dı. Parise geldiğim gün Sefaretha- himizdeki hateke11erini duyr.ınaı, 
neye giderek sefirimizi ve sefaret göremez veya ahlıyaınaı<lı. Bir 
erkanını ziyaret etmiştim. O gün milleti felO.kete >ilriiklemek 'kin d~ 
akşamı sefaret ba~katibi bey be- bnbel;ın kii.fı i.Ji. 
ııinıle Ala,cnıHıterinıizi ç~ya davet 16 (29) Haziran pazartesi günil 
etınişti. B~ionya orn1anına be.kan öğh.• yemcgindc l'arü; ~,t·fü'iru.ı.ı: :{ ~ 
zarif ikalnetgahına gitmiştik ve ırk fat paşanın ikamctgilıınıla toplaıı

oalik fakat tek kelime Türkçe bıl- dık. Pariste bulunan Ayan reisi Ah· 
mediğini iftiharla söyleyen mada- met Rıza ve Madı;d ~cıııinıiz Sf->Ri 
mile,Fransızca sohbetlerde bul.ııı- beyler ele \'Bı •lı. F;rkii.nıh:ırb < >h'ı ı k 

nıı1'tuk. benden başka teda"i için gelen ismet 
Bütün bu ecnebi hanımlar belki hey ye Paris at~emillterimlz ~uat 

kocalarını hakiki bir aile muhabbe-) (Son• 7 nci aayfada) 
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Kedinil\ 7tlztlndelti tebeıı.,üm 

gittikçe :fıa.zla!aı,tı. Her tarafı oy 
nuyor gibiydi. Böyle i'ayri maddi 
bir şeyle mücadele edilebilir miy
di f 

Elbrton ileriye doğru bir adım 
attı. Derhal musiki daha kuvvet.
fi oldu ve şeklini değiştirdi. Tatlı 
&esler yerine tehdit •avuraıı :..•ğ

me!er kaim olmuştu. Artık kor
ku duymağa başladı. Bu mu~iki
yi tanıyor gibiydi. Kedi yine bu
lunduğu yerde ve gayet büyük bir 
b&l almı.ştı. Biraz •onra da bu 
hayvanın yere ineceği muhakkak 

t.. Zira mua çok küçük görüııü

yordu. O vakit aklını kaybedece
tini hlSBediyordu. Kedi bir aya 
imı, sonra da diğerini tatlı tatlı 

a-er.dl. Ha!A gülüyor gibiydi. Göz 
!eri gayet bilyümüş ve çok eski şey 
ı~rl gösteriyordu. ::Uusiki yeni
den kuvvetlendi, sustu, te knır 

ba~la.dı. Odaya biı· koku girmeğe 
batlamı~tı. Bu garip, ve ayni za
mauda tanınmL~. yeni ve ayni za
manda güneş altında uzun yürü
yıt,le-ci hatırlatan ve uzak mem
leketlerin kokuları gibi bir şeydi 

;yalvarıyordu. Bu ismi 10kaek 
söylemek hususundaki arzusu ken 
dl•ine deıı.,et veriyor, buhurdan 
çıkar gibi gelen kokular iradeainl 
gayet yumuşak bir hale getiri;ror
du. Buna rağm&n Elbrton eustu. 

O vakit büyük kedi sıçradı, ve 
boğazında pençelerin uçlarını hle 
settiği zaman müsterih bir vaı:i
yetle sonunun geldiğini ve buna 
rağmen bu ismi söylemediğini dü
şündü. Kendini kaybederken bil 
yük hayvanın kükremelerini ve 
şimdiye kadar göremediği bir hal
kın Mısınn günah allahı olan bay 
vanın ~ferine söylediği "arkılan 
duydu. 

Erte:ıi gttn cesedini buldukları 
zam&n yilzil uklndi. Boynunda 
bir kedicinin yapabileceği tırmık 
yaralan gördtller. Ne doktor, ne 
<le e\· ~ahibi bunun nft.•ıl olduğu

nu ~.1ilemPdiler. 

Fakat '1-line, kapıyı dikaktle 
kokladıktan Mnra, Elbı-ton ce
sedinin yarı sakladığı kilç!lk ı·e 
l'c.;;.l renkli kediyı gdrerek h'dd~~
le bai\'ırdı ve kaçtı. 

-SON-
Biraz düşününce Elbrton bunun, ======:;::::--===---=-===============! 
ölülerin üzel'inde yakılan buhur -
danlardan cıkan kokular oldu~u
nu hatırladı. 

Şimdi musiki nağmelerine lfı
kırdılar da karı~mı~tı .. Hiç i.~it
mediği bir dille konu•ulan lakır
dı!arl Fakat ifade ettikleri mii· 
ııalar, uyumuş kalmış asırların a
raaından silzil!erek kendine ya
bancı gelmiyordu. Bağırmak ;,te
di. Fakat boğazından bir kelime 
bile çıkmadı. Bunun bir kı1bt1' 
~lmadığını biliyordu. 

Kedi ma.•anın kenarına kadar 
ilerledi ve kendi•ine baktı. İrade 
ıinden daha kuvvetli bir irade göz 

!erini kedininldlerle karşılaştırdı. 
Bulanık gözlerde gördüğü dünya 
kadar e!!ki olaa günah denilen 
4aydl. 

Musiki şimdi çok daha kunet
llydi. Da\•ul ı;eslerl duyulmağa 
b~lamı.ştı. Kedi mırıldıyor, bıyık
larını ayak!ariyle okşuyordu. El
brton irade<ini kaybetmek üzere 

olduğunu ve gittikçe kuvvet alan 
bl.i mu"ikiye yav~ yavaş intibaka 
i>&.<ılıadığını da his.,ediyordu. Fa
kat hil!i bir kelimeyi hatırhyamı
yordu. Ve hatırlamak ta i•temi
rordu. Zira bunu hatırladıkça 

iı:ediden korkulacak bir 'ey olına
iığını biliyordu. Ve birdenbire 
d kedi kızgın bir hale girmişti. 

O vakit Elbrton, ismini, Teb'de 
rune~ doğarken fısıldanan korku 
'"' dehşet L,mini hatırladı. 

Bunu yilksek ~esle Röylenıe -
mele için kendini tutmak istedi, bo 
fazındaki adaleler sıkı~tı. gözleri 
bOytldü. 

Şimdi se•leı· emrediyor, ıonra 

Orhangazi de 
Kanlı ve Çifte 
Cinayet 
iki kişi birbirini V11rdular biri 

yolda öldü 
Orhaııg:ı.zi (Hu•u i) - Gürleiee

dıt kiiyünde kahvede gece vakb o
turmakta olan Ömer oğlu Osman İa· 
minde bir ıı.dam, eski bir hwıumet 
yüzünden aynı köy halkından Ö
mer oğlu Hıi.bili tabanca ile beynin
den yara.lamıı;br. Habil derh&l mu
kabele ederek Osmanı başından ağır 
surette \'W'IDU:ıtur 

Her iki yaralı hemen otomobil ile 
(Bursa) ya gönderilmek üzere yola 
çıkarılmışlarsa da Habil yolda öl
müştilr. 

15 yaşında bir kızın 
başından geçenler 

Milis (Hu"tıliİl- Sabiha ismin
de herıüz 15 ya~ında genç bir kız 
22 ya.şında Halil namında bir erkek 
tarafından lzmire kaçırılarak iğfal 
olunduğunu iddia etmiştir. 

iddiaya göre bir gözü kör olan 
genç kıza bir takım göz satın al· 

mak fu:ere Halil ile 1zmlre gelıni~
ltr. Fakat lzmirde ev tutarak :tan 
koca hayatı ya~amağa ba.~lamı~lar-

11ı. 

Müddei unıumilik kızı doktora 
muayene ettirmiş fakat ıw.i teşkila
tı itibarile kirletilip kirletilnıedii(i 

aıılaşılamadığındaıı bir müleha..sis 
taratınılan muayenesine lüzum gö· 
rülmil~tür. 
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Den geri ~kildi. Eğer şayanı te· 
-ut bir vaka olursa, kendisinin bıı
na iştirak ettirilmemesini istiyordu. 
Ayni zamanda kapıya doğru giderek 

para\'ananın arkasındaki kasayı u
zaktan tl'tkik etmek istedi. Bu dn. 
vnra gömülmüş, ve kalın kapaklı 

küçük bir kasa idi. Mücevher kutu
larını içerisine yerleştirmek için 
N ansi, Rutun elindeki kutuları alı· 

yordu. Rutun gerisinde doktor bu· 
lunuyordu. Son kutuyu da koyunca, 

Nansi, kasayı kapadı, kilitledi. Bunu 
yaptıktan sonra kardeşi ve doktorla 
beraber paravananın öbür tarafına. 
geçtL Birden Denin kendiBine bak· 
tlğını gördU. 

Geng kızın nazarları da ciddi ı. 

.. 

di. Den bunlarda kendisine karşı bir 
itimat hlssinln mevcudiyetini hl:ı
seder gibi oldu. Bundan dolayı ce • 
sareti bir misli arttı. 

Misaflı ler artık gidiyorlardı .. 
Pedder saatine bakıyordu. Doktor 
Gostein Nevyorka gıtmek için bir 
otomobil getirtmişti. E\'İll önUnde 
ki büyük yolun ortasında toplu 
bir halde bulunuyorlardı. İri y.ırı 

kadın otomobile binerken elinıleki 
mendilini düğürdü. Den ile Go tein 
ayni zamanJa ycıe iği!<lilcr. Ye kal

karken de başları buibirina 
çarptı. Bu '·aziyet e\• sahipleriyle 
misafirleri çok güldürdü. 

Bundan sonra bir siyahinin ida· 
re ettiği kapalı ft uzun bir otonıo. 

Y &l'C !SABAH 

mru11ı 1tt 1MM• 
Sıvasta Az Zamanda 
Yapılan Yenilikler 

.. ,. - -· 

SıYasta Atatnrk Okulu 

Sıvas (Humuıil Sıvas 

Orta Anado!ı.ııun ı;:&beğinde ta· 
artan büyük bir §ehirdir. Mem· 
lekette Cumhuriyetle beraber büyük 
imar hareketlerine her sahada ol· 
duğu gibi büyük bir yerin verildiği 
göze çarpmaktadır. Son yıllar içe· 
risinde şehri istasyona bağlıyan ts
m•-t inönil caddesi üzerinde modern 
te kilıltlı yeni birçok binalar kunıl

ınuı; Vt' ı-.adde baştanbaı;a parkeleıı
miştir. 

Cumhuriyet caddeei ve meydanı 
da parke ile dö~enmiş, iç mahallele
re doğru bu faaliyet ilerlemiş bir 
haldedir. Ayrıca Cumhuriyet cadde
~inde memleket ·~vlatları tarafından 
imar hareketlerine de bir hız olmak 
il?.ere yeni yeni binalar yaptırılmak
tadır. 

Yakında kıymetli valim.iz Nazmi 
Tokerin memlekete olan faaliyetli 
çalışmalarından Ortı;. Anadolnnun 
eıi büyük kültürel kaynaklarından 
olacak olan Halkevi de 200 bin lira 

sar!-ı ile bl1tılıı teşkil!tl ile Cumhu
riyet caddesi üzerlnde kurulmıya 

başlanacaktır. Binanın yapılması i
çin mimarlar arasU).da açılan müsa
bakaya 14 mimar iştirak etmiştir. 
Maketlerin hepsi birbirinden güzel 
ve çok orijinal mahiyettedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi llyön
kurulunca incelenmiş ve Nafıa Ve· 
ka!eti tarafından da gözden geçiri· 
lerek birinciliği kazanana yaptırıla
caktır. Yeni Halke\'inin kurulması 
memleket için büyük bir iftıhar sa· 
yılabilir. 

Nümune çiftllgi civarında Sümer
hank tarafından yapbrılan büyü~: 

çimento fabrikası ikmal edildikten 
ve istasyonda }1lk..oelen cer atölyes: 
faaliyete geçtikten son" iş hacmi 
daha genişliyecek ve çimentonun 
maliyet fiatının ucuzlamasından bir 
çok daha yeni binaların yükselme
si ile gilzel Sıva.e daha gilzel bir 
manzar" ıı.!mııı o\p.eaktır. 

N•t "fatiz 
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Çaııalr.kalede bir cür'etkirlık Ordudaa fıadtk ihracı 
Ça.nakk&le; (Husugi) - Muhta- Ordu- ': ~ (A. A.) - Mar.ilya-

li.t su,lardan dört seneye mahkllm ya gönderilmek !ize-re dün Ka:ra -
olan ve dört sene de emniyet neza- den.iz vapuruna üç partide 251 
reti altında bulunan sabıkalılar- çuval iç fındık yf1ldenmiştir. Bu 
dan Afyonlu Mehm~t hırgızlık, eıı- muamele, şehrimiz fındık ı<atL, ko
rar ~atıcılığı gibi şüphelerden do- oparatifleri birliğinin dış pazarlar
layı k: •akola çağrılmıştır. la yaptığı ilk teınıuı t~kil etmek-

Karakolda isticvap edilirken tedir. Kooparatif, fındık mahsulü
poli"lne hakar •t eclerek karakol- nün d~ pazarlarda revacını temin 
dan kaçmış ve çmarlık mahallesin- etmek ve yeni mahreçler bulmak 
~e Sultan adındaki metre•inin e-j için faaliyetle çalL,ılmaktadır. 
vint' <ıaklırnmı~tır. S f h• d k 

P ı . 1 ,, h d' d t . ' e er ısar a me tepler o J:-\ er ~ue n1e ı o~ U!lUn evın_ 
de hulmu~lar ve tekrar karakola kapıtbldı 
davPl etmişl<.>rJir. Seferihi~r (Hu.füsi) - Kar.amız-

)!ehmet po .'~l ere eline geçirdi- da grip hastalığı salğuı halindedir. 
ii bir balta ile vurmak i•lemişs•' Sıhhiye Vekaleti tarafından görü
de y kayı ele vermişti!'. len lüzum üzerine mektebler bil' 

Bundan bir gün evvel de zaval: hafta müddetle tatil olunmuştur. 

!ı hır çiftçinin paltoeunu da çal- Şap ha.stalıiı ve yaban 
m~ ve nıahkünılıardaıı birine sat- domuzları 

mıştır. lzmir (Hususi)- Yahan d"uıuz-
)fehnıet evrakiyle birlikte ad- lannın (Şap) hastalığını koyutı!arıı 

li1eye te.-ılim edilerek meşhut "<ıç- ve sığırlara bulaştıran en mühim 
lar ın .. hkemesinde 14 ay hapi3 ceza- bir vasıta oldukları anlaşılmış ve 
sı yiyerek tevkif edilmiştir. domuz mücadelesinin arttınlma~ı 

Kadir Aytaç kararlaştırdmıştır 

bil yaklaşb. Pcd~r. elinde doktorun 
geniş kenarlı şapkasiyle pardesüsti -
nll taşıyarak geldi. Her llciRi de bu 
arabaya binerek uzakiaştılar. 

Den ile arkadaşının da gitmelt 
sıralan g~lınişti. Mrs. Brenzler kcn 
dil~riue teşekkUr ettikten sonl'a 
Dene hitaben. 

- Burada fada kaldığınız tak· 
dirde arada sırada geliniz, dedi. Ye
ğenleı in.t.. taniıı oynarsınız. Yalnıı 
telefon ·diniz. Ayni z::.manda ;;jzjn!e 
Franaız san 1tından bahsederiz. Size 
gelince Bili. vahşi hayvanlarınızın 

yanına gitmeden evvel, bizi yokla
mağı unutmayın.. · 

\'tstiyerde iki arkad~ şapkala
rını giyeı !erken Bil, Denin kolum; 
göstererek gülmeğe başladı ve: 

Aziz dostumuz, bu gece bah
çede \'aklini boş gt>Çirmiş bir ada· 
ma benzemiyor, dedi. 

Den caketlnin koluna baktı. Dir 
seğinden omuzlarına kadar geni~ 
bir pudra izi vardı. Elile bunları 
silkmek iste<ll. 

P:ırmağına bu pudra tozların • 
dan bir mıkdar yapıştırarak ay· 

•• 

dınlığa tuttu. Bir müddet baktık. 
tan sonra heyecanla eöylendi: 

- Bil, bu pudra nereden geli
yor biliyor muııun ! 

Tornley, gUlerek: 
- Tabii, bilemiyecek ne var d\

ye alay etti. 
- Budala, Bu tozun gri renkde 

olduğunu farketmediıı mi! Kadın
larm gri pudra kullandığını hi<: 
görmedin mi? Bu doktorEinştein ' -
in saçlarından geliyor. O iri yan 
kadının mendilini almak için eğil
diğimiz sırada bana çarpnuşb. Ve 
bu da görüyorswı ya, yapışkan bir 
şey. 

Parmaklarını burnuna götüre
rek kokladı. 

- Tamam, kakao yağı! Bu ne 
demektir Bil! Biliyor musun? Bizim 
zat~ ~erif. makiyaj yapıyor. 

'l'urnley, gözlerini açtı. 
- Baskın mı? Azizim uykun 

geldi galiba? 
&on de, bir kadın gibi boya· 

nık demedim ya, ortada açık olan 
bir Şey varsa, kiyafctini t.dıdil et
tiğidir. 

(Devamı Tar) 

---- -

GENÇ KIZ 
1-<ALBi 

Nakleden: R. Gülseven No. : 30 

Emiıı':~mın işi wıun sUrecekınif 1 
Pllja gelmiyeceğinl haber yollıyor. 
Ve Bizden at taleb ediyor. Zavalh
n.ın meşğuliyeti de öyle çok ki .. Sö· 
zQnll kestim. 

- Rica ederim. Aramızda tek
lif yok iti ... Zaten karaeşinwe be· 
ral!er oturduk. Vakit geçirdik. 

Emine kardeşine baktı: 
- Nekadar tabiatın de~ıı. 

Ciddi olmuşsun dedi. Bir yerde bu· 
kadar oturduğunu hiç görmemiştim . 
Haydi git de annenle, ablanızla c:a
bulr olmalarını söyle. 

~nç kız, mürebbiyesiyle bera
ber uzaklaştı. 

Ablası, gözleri düşünce ile dolu 
olarak arkasından bakı~·ordu. 

- Halit bey, bu çocuğu çok şı· 
marık ve rahat \'ermiyen birisi o
larak bulduğunuza bahsederim de
di. Fakat onun bu hafif hariri ta· 
vırları altında. öylı> gtızel meziyet· 
!er saklıdır ki. .. 

- Biliyorum! Yamnı.zda bunlan 
seçecek kadar uzun bir müddet kal . 
dun. Ve enıin o\anıız, tffı>t beninı 

kadar kendisini anlıyan biıisinı az 
bulacaktır. Dedim. Bunları o der<'ce 
hararetle söylemiştim ki Emineniıı 
hoşuna gittiğimi hiSRCttim. Do,taM 
bir nazarla b~na teeekkür elli 

Bir gere, ll<'fik beyin aiJe,·e ko
nuştuğu bir arkadaşına gittik. Evi 
deniz kenarında idi. lçimizdE-n ha· 
tırlıyamadığım birisi oyun oynnma· 
mızı teklif etli. Ben de bal11;eye a · 
çılan odadaki masamı f'trafuı:ı 

çöktüm. Hiç taliim yoktu. Epey 
kaybetmiştim. Oyuna ikinci defıı. 

başlamak üzere idi ki küçük bir el 
omuzuma dokudu. Yavaş bir ses: 

- Çabuk geliniz, dedi. Beni ta-
kib edinis. Çok rica ederim. 

lffet arkamda idi. 
&n de yavasca: 
- Dinleyiniz dedim. Bırakımı 

da oyruyayim. Şansımı bir daha de· 
neyim. 

-- Hayır, benimle beraber G'<'· 
leceksiuV,. :lfüh.im bir İ§ var. 

-- Nereye gideceğim? 
- Geliniz. 
EY aahibine beni mazur görme

sini söyledim ve yerimi bir başka
sına bıraktım . tffet bahçeye çık· 
mıştı. Kendisini takib ettim. 

- &>ni dinleyiniz tffet, dedim, 
Bırakınız da r;ansunı bu sefer d•' 
deneyim. Boyuna kaybedecek d<'
ği!im ya. 

- Hayır. Benimle gelini' mii· 
hiın bir ııey var .• 

- Ne gibi7 
. Ge!iııiz ! 

iffot, ~üı·alli adımlarla bahc:c· 
d~ çıktı. Ben de kendisini takib 
ediyorum. Vaziyetten ben de kuş
kule.nmağa lıaşladım. Acaba ne ol· 
muştu? Bana ne gibi bir :;ey söyli· 
yeeektl? 

Bu esnada genç kız, piaja do[!· 
nı sapmıştı. Ne yaacağmıı şa~ır
mıııtım. 

- Beni nereye götürilyorsunuz? 
iffet. dedim. Bir diyeceğiniz varsa 
burada söyliyebilirainiz? Görüyor
ıunıa ya etrafta kimsecikler yok. 
Hem baJ<ın yerler ıslak, hava d-ı 
rUtubet!i, üşüyeceksiniz. Bu sefor 
oevab vermedi. Sustu. 

- Fakat Allahııuzı severı;eniz, 
plajda ne işimiz var? .. E\-dekiler
den birine bir şey mi oldu? .. 

Bunun üzeıine alay ederce.~ine. 
- C'..eliniz kuzeııim, geliniz bu 

çok mühim bir iş dedi. 
- öyle ise beni dinleyin de be

raberce yürüyelim, karanlıkta siz 
önde, ben al'lrnda yürüyor, bundan 
da canım sıkılıyor. 

- ister"eniz koluma girin, bu 
ince kum üzerinde adeta ördek 
gibi yürüyorı:unuz. 

Koluna girdim. Birkaç dakllı:a 
blrbirimise dayanaralrl, -ızce, 

yürUyüşllmllze davam ettik. tçiıııM 
tatlı bir ııey adetl nefesimi blaş'or, 
yanımdaki geo.nc: vücudun teması. 
beni zevkli bir rüyaya daldırıyor 
gibiydi. Nihayet, düşmelı:te oldu· 
ğıım heyecana bir nihayet vermek 
ist!yerek tekrar: 

- tffet, nereye gidiyoruz diyB 
sordum. 

- Ta ileriye. 

Bunu söylerkt'n · de, cSnumtlzd• 
kısa dalgaların çarparak denlzln 
üzerine kar yağdırıyormuş gibi bir 
manzara gö~terdiği bir burunu iş&· 
ret ediyordu. 

Yine birbirimize bir lil:ırd.ı ei>y• 
lemeden ilerledik. 

Şimdi birbirini kovalarcasına 

karanlıklarda akıp giden bulutlar 
aral:.nmış, mehtab etrafı beyaz bir 
gölgeye bo~mu~tu. 

Biri beyaz, biri siyah, iki gölgtı .. 
Kadın ve erkek ... Ebedt çift 1 .... 

Yine iki gölge;! . 
Onyedi ya~ındaki bir kızın ko· 

!una girmekle beraber, içinde bu• 
lunduğıım \•aziyetin garibliği zih
nimd'n kHçmıyordu. Böyle acıiyıp 

bir gezintide kıziyle beni gördüği.ı 
takdirde Refik beyin dtiş<>ceği. hay· 
reti düşünüyordum. 

Nihayet dalğaların sessizce dök
tü~il buruna gelmiş. kayal:ınn li· 
ZCl'ine çökmüştük. 

tffl't rahat bir nefes alarak: 
- Evet, nihayet sizi şu mel'un 

oyun maRagından çektim çıkardını. 
dedi. Bir erkeği budalalık yapmak· 
tan men'e kulkışmak meğer neka· 
dar zor bir işmiş! 

trkilerek: 
-- Ne dediniz? diye cevaD ver:· 

dim. Bunları söylemek için mi beni 
buraya kadar sürüklediniz! 

- Oh, hayır! bakın, boşunUJJ 

gitmiyor mu• 

tki kollnrmı birden ~arıı.k, ı.u

lutlarm arn.,ından !>lynian ayı gös
tf!riyımiu. 

- Ay nerede ise bataw ! Bu 
ınan1.arayı, inadınrı yii.züııdeıa a• 
daha kaçıracakbnız ! 

Hiddetten çatlıyaca.ktım: 
- Artık yapbğınız şey bini a,ş· 

tı. Bukadar ifrata düşen bir Jrim3e· 
görnı('(Jim. Arkadaşlarımdan ayt· 
rarak. acaba ne gibi fena bir ha
berle karşılaııacağını diye endişe !· 
çindc arkanızdan sürükliyerelc ba· 
na metbahımı golitereeektiniz ': 

lffel ciddi bir hareketle: 
- Belki de öyle? Peki ne oldu' 

Fena nu ettinı? Mükemmel suret~ 
paranızı kaybcdiyordunuz. 

Başmı düşünce ile sallıyordu. A· 
det.a acıyor gibi görünüyordu. F:ı. · 
k:ı.t bu vaziy<'tte bana acuna.ı;ı d• 
sinirime dokundu. 

- Sizin gibi küçük bir çoeuğul\ 
biiyle i~lere ka!'lŞtllası hiçde iyi d.r 
ğil: 1ffel doğruswıu söylemek Iİ\· 
1.ım gelirse yaptığınız akla sığar: 
şey değil. 

- Güzel! Bütün lı:usurlan üz·!· 
rime alıyortım. Fakat itiraf edın•• 
ki bulunduğunuz şu \'aziyet pe~ 

CM •:ıkılacak bir şey göstenııiyor 

Burada, yalnız. güzel ve lı:atiyeı:t 
tehlikeli olmıyan benim gibi bı! 
genç kala şairane bir manzara>' 
mehtab altıpda seyrediyorsunıı9-
Fena mı bu? 

-- Mehtaba istediğiniz lı:ada.r b-ı• 
kın ! Ben geriye dönüyorum. 

- Fakat etrafııın:a bakmadı· 
ııız ki. Ay batmadan e\'Vel banY" 
yapıyor. Hakikatte iki tane ay ""'r 
Biri suda, diğeri göklerde! .. 

Yaramaz kıı en umulmadık .,.. 
manlarJa insanı <;Heden <;ıkarıyor 
du. 

( Devamı Yar ) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizm~ 
nrnalji, kırıklık Ye lıataa 

• - 1calıotdı •llnde J 
•tnlarııu:a derhal k~er. 

kat• a.baabillr. - • 

1 
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YENISABAH 

y o la ısı 
1 Yeni Neşriyat 

Lokman Hekim 
---~------------------ Yeni müdür Ankaraya 

gitti 
Lokman hekimın (26) ıncı sa -

yısı çıJ..-tı. Atatilrkün ve Milli Şe
fimiz Cumhurreisi İsmet İııönfl
nün ~eref!erine mahsus olmak üze 
re fevkallde olarak intişar etmı 0 
tir. Güzel re$imlerle ve pek kıy
metli makalelerle sUslenmistır. 

Lokman hekimin aboneleri ve· o -
kııyueuları arttığından adedi ta
bı çoğalmıştır. Villyet ve kazaJur. 
da niimu.•kıirane if gören başk• 
dah~ bayi!erP. ihtiyaç vardır. 

(Baştarafı üçüncüde} ıe Macar işgüderleri haıır tarihin fırtınaları içinde geç ve ek· zumlu görüleceksdrı dr dr drsdr d 
duygunun ü~tünde tutan vazife sa· 
bipleri olarak, millet idaresinde lü
zumlu görülecek tedbirleri zamanın
da ve lrnrarın da almakta asla te
reddüt etmiyec~ğiz. Yatandaşları

mm Büyük Millet Meclisi etrafında, 
ve ~ade bir vatandaş olmakla hayatı
ınn bütün gururunu dolduran reisi
cumhur etrafında tesııdüdii o derece. 

oulunuyorlardı. 

İsmet İnönünün nutku 
kika .ayakta tazimle sükuta davet 
ediyorum. (Ay:ıkta 5 dakika sü -
kiıt edildi) Milli Şefimiz İsmet lnönü, CUm· 

Ruznameye geçiyorum.,, huriyet Halk partisi büyük Kurul· 
Öğietlerı Soııra tayının bugün öğleden sonra akdet

tiği toplanbda, Parti tüzüğünün ge· 
Cumhuri)·et Halp Partiel Kurul- ne! Başkanlığa ait muaddel madde· 

.fayı bugün öğleden sonra aaat 15• !erinin kabuJUnü müteakip riyaset 
de ikinci cel;ıe ini Abdülhalik Ren- mevkiine gelerek aııağıdaki mühim 
<lanın riya;ıetinde yaptı. nutku irad btyurmuşlardır. 

Parti Tilzilğünün genel ba~kan - "Bilyük Kurultayın ~ayın üyele_ 
lığa alt maddede yapılacak tadilat . n, 
hakkındaki projenin esbabı mucibe Büyük Partimizin esas bünye
mazbatası ile projeyi tetkike me- sinde bugiln aldığınız kalbi ve niza· 
mur 30 kişilik komisyonun tadila- mi kararla, beni değişmez genel 
tı aynen .Ye müttefikan tasvip eden başkan seçtiniz. Yüksek teveccühü
ı-.•poru okundu. nüzün \'e samimi itimadınızın ifadesı 

Bu rapor, Parti gen.el ba~kanın~ olarak aldığım bu karardan dolayı 
"değişmez" \·asfını verıyor ve partı sizlere teşekkür ederim. Bu anda, 
genel başkanlığının ancak şu şartlar omuzlarımda bulunan genel başkan· 
dairesinde inhilal edeceğıni kayde- Jık vazifesini, Partinin, büyük mille
diyordu: tlmizin hayrından ve hizmetinden 

Vefat, vazife yapmıyacak bir başka gayesi olmıyan, maksadına uy
hastalığı sabit olmak ve istifa hal- gun bir surette ifa etmek için bütiin 
]erinde. varlığımı ;;arfedeceğiro. Sizlerden 

Bu üç halde parti büyük kurul- ve Partinin bütün azasından birlik, 
tayı drhal toplanır \"e meb'u olan beraberlik, yardım beklerim. 
bir delegeyi dei;işmez genel başkan Atatürk n Kurultay 
seçer. . Aziz arkadaşlarım, 

Miiteakibcn muhtelif hatıpler Büyük Kurultay, kurtuluş mü-
süz aldılar. AtatürkU ::ımhlar, onun cadelesinin en evvel işlemeğe başlı
eserinde yüriiyecekleriııe and içti- yan, içerden ve dı~ardan her türlil 
!er. Bunu maddelerin okunarak insafsız hücümlarla milletimizin roa· 
reye konması ve ta•diki takip etti. ruz kaldığı günlerde onun iradesini 

Bundan sonra alk~lar arasında pıan etmek üzere meydana atılM, 
İsmet lnönli kürsilye gl:!erek nutku-' en eski teşkilibmızdır. Bence, ebc
nu okudu. f.<met İnönüııden sonra 1 di Şefimiz Ata türkün, kendisine ka· 
genel ba~kan vekilliğine tayin edilen dar \'e kendisinden sonra.burada 
başvekil Celiil Bayar kürsüye gele • ve diğer memleketlerde yapılan 
rek teşekkür etti ve ruznameye ge- milli mücadelelerden en kıymet ı 

çilcrck geııyönkurulun intihabı farikasını, bu Kurultay ve onun 
yapıldı. Ye genel başkanlıkça göste- manası teşkil etmektedir. Atatürk. 
rilen namzetler ayrı ayrı reye kona- kurtuluş mücadelesini, siyasi ve as
rak ve ittifakla seçildi. Yeni gen- keri sahnelerde, evvela Kurultayda 
yöııkurul şu suretle te., ek kül etmiş sonra Bilyük Millet Meclisi içinde i
bulunnıakta•lır: dnre etti. Sulh ve harbin s;yasetin[ 

Es:ıt lJras (Amasya), Mümtaz inkıtasız bir millet mcclisile idare e
Ökmen <Ankara), Dr. Fikri Tuzer debilmek zihniyetini ve kudretini, 
(Erzurum),. 'afi Kansu (Erzurum) bugün dahi çok memleketlerde gö 
Münir Akkaya (Girtsun), Dr. Refik remiyoruz. Atatürk, Kurultayları 
Saydam (htanbul), l\!uhlis Erkmen yalnız millet hayatının lüzumlu bit· 
<Kütahya), Salah Cimcoz (İstanbul) mekanizması. olarak takdir etmekle 
Hasan fili Yücel (İzmir), Halil kalamazdı, onu samimi ve derin bl~ 
Tiirkmen <Zımgu!dak), Dr. Cemal sevgi ile de severdi. Büyük Kurulta
Tunca (Antalya), Şükrü fıli Öge! yın duygusunu söylediğime emin o· 
(lstanbul),Rahmi Apak (Tekirdağ), larak, bütün gel<'~k Kurultaylar 
Reınzi GUre; (Gaziantep), Hüsnü adına da .Atatlirk'e kar~ı hiçbir za
Çakır (İzmir), Cerdet Kerim İnce • man solmiyacak olan sevgi ve ta· 
dayı <Sinop) . zim hi>;lerinıizi ifade etmekle şeref 

İntihaptan ~·ınr:ı Celal B:ıyar duyarım. 

demiştir ki: Partinin Halkçılık umdeleri 
"-Arkadaşlar, parti g-enel sek- Arkadaı;lar, 

reterliğine dahiliye vekilimiz Dr. Kurultayımızın bu üsnomal top 
Refik Saydam arkadaşımız tayin !antısı, senelik parti toplantıların· 
olunmu~lardır. (Tebrik ederiz ses- dan sonra vuku bulduğuna dikkati 
)eri, alla,lar). Kendilerine muvaffa- celbetmek isterim. Her biriniz, köy
kıyetler temenni ederim. Bunu size terden bruılıyarak vilayetlere kadar 
bildirmekle hakiki bir zevk duymak- milletimizin şikayetlerini ve dilekle 
tayım. rini dinlemiş bulunuyorsunuz. Bü-

Ayrıca kuru!tayJmızm milli şe- yük Meclisin ve Cümhuriyet hükil
fe ve değişmez genel ba.şkana bağ- metinin faaliyetlerine başlıca temel. 
!ılığı hakkında bir takrir vardır. halkımızın şikayetlerine ve dilekle
Muhtelif arkada~lar tarafından imza rine vefa etmek olduğu düşünülürso, 
edilmiştir, müsaadenizle okuyaca - parti teşkilatımızın genel çalışmala· 
ğız. rının, milletin idaresinde nekadar 

Partimizin değişmez genel baş· verimli bir kolaylık olduğu göze çar 
kanlığına intihab olunan, Türkiye par. Şikayet ve dileğin, bir defada 
devletiniıı büyük Reisirumburu ve ve bir lahzada tatmin edilmesi, şim
kahraman Türk ordusunun yüce diye kadar hiçbir millete nasip ol
başbuğu milli Şef lsmet 1nönü'ne madı ve nasib olmıyacakbr. Ancak 
büyük Kurultayın yürekten saygı şikayet ve dilekle hillasa olunan mi' 
ve bağhlığının arzına karar veril- !etin ameli arzusu, hiçbir teşkilat
mesini ve bu karann kendilerine ta, bizim partimizin sinesinde oldu 
sunulmasını derin hürmetlerimizle ğu kadar, esas tutulmamıştır. He
teklif edeıiz.) piınizin en kıymetli alakamız, mil· 

Takrir müttefikan kabul edil- !etin en ehemmiyetsiz zannolunacak 
ıniştir. şikayetine kadar vukuf sahibi ol-

Ruznamemizde görüşülecek baş· mak ve milletin en pahalı ve en güç 
ka maddemiz kalınaınışbr. Bütüıı sayılacak dileklerine kadar tedbfr 
üyelere bu Kurultayda ifa ettikleri bulnııığa çalışmaktır. Kanunlarla 
vatani hizmetten dolayJ arzı şükran ve Büyük Miilet Meclisinin emanet
ederim. Memleketlerine avdet eder· !eriyle vazife alınış olan memurlar 
!erken Ankaradan iyi intibalar gö· vekiller, hepimiz, millet hizmetinde 
türmelerini sıhhat ve selametle yol- ııeref bulan vatandaşlar olarak, 0 • 

culuklarına devam etmelerini teınen- nun ihtiyaçlarına yetişmek hisle
ni ederim. Celse kaparuıııştır. riyle meşbuuz. Büyük, küçük bütün 

Bu suretle saat 17'de Parti Ku· vazifelerin, iyi ve temiz ifa olunmas: 
nıltayı çalışmalanna son verdi. emellerimizin başındadır. Parti top-

Reisicilmhur tnönü meclisteki Jantılarınm temiz ve pürüzsüz ça
dairelerlnde Kurultay üyelerinin lışmasınm sonundıı., bu sözlerimde 
tebriklerlnl kabul ettiler. Meclisten arzu ettiğiniz manayı bularak, mu· 
çıkan delegeler ve mebuslar Anim- hitlerinize döneceğinizi, ümit ediyo
rıı Palaıı'ta şereflerine verilen çay rum. 
ziyafetine gittiler. Vazifelerimizin ehemml;retl: 

Kurultayda bugün öğleden son- Aziz arkadaşlar, 
ra Reisicümhur ve Parti genel baş· Partimizin karşısında bulundu-
kanı İsmet 1nönü'nün nutuklannı ğu vazifeler vardır. Vazifelerin, buu
dinlemek üzere stifeı aya tahsis edi· dan sonra, ehemmiyetlileri azalmış 
len localarda 1talya, İran ve Afgan değil, daha ziyade artmıı;tır. Sağ
~üyilk elçileri, Fransa ve Sovyet lam bünyeli, yüksek istidatlı asil 

· ·~güd . len leviçre, Bulgar, Çekos- bir milletin siyasi hayatına, istika· 
• '11'.J.et vernırk idiliasında;yız. Geçmiş 

sik kalmış taraflarımızı, süratk 
:Müdür Mustafa "·urinm yPrine 

İstanbul Gümrükler baş müdür
lüğüne tayin edilen Bay Medhi A
dakan dün sabahki ekspresle Anka
raya gitmi~tir. ~Iumaileyh bir 
müddet Ankarada k<1larak \0 ekalet
ten direktifler aldıktan sonra şeh
rimize dönecektir. 

tamamlamak ve ilerletmek vazifesin
deyiz. Milletlerin geçimsiz ve birbi
riue emniyetsiz bulundukları bir 
zamandayız. Milletlerin bir aile e•
radı gibi, birbirinin dertlerini anh
yarak, bu küçük kürenin kucağındv 
kardeşçe ya.şıyabilmeleri aziz emeli· 
mizdir. Fakat, arkadaşlar, milletle
rin birbirlerile iyi geçinebilmelerini 
yalnız bizim arzumuz temin edemez. 
Hatta bizim, milletler arasında ko
pacak muhtemel bir fırtınadan u
zakta bulunmamız bile, yalnız bi· 

dedir ki, icabederse,bütün Turk mille """"""""vvvvvvvvvvvvvv""'"'V'.."""""' 

tini, varile \"e canile bir hudud üze 
rinde, şimdiye kadar bu millet tari
hinde görülmemiş sürat ve hevesle 
toplıyabileceğimizden asla şi\phe et 

zim tedbirimiz ve kati arzumuzla miyorum. 

İKTiSAT iŞLERi 

Usulsüz hareket eden 
müesseseler temin edilmj.yebilir. Demek ki, kay- Aziz arkadaşlarım, 

bedilmiş zamanları telıi.fi etmeği ve Vatandaşlarda ve Te~kilab Esa- İş daire,,i şehrimizdeki iş ınii-
milletimizi süratle ilerletip yilkselt- siyenin tarif ettiği vatandaşlarda, esseRelerinin hıfzıssıhha kanunu 
meyi, türlii sekteler ve manialara bu vatanın daimi sabib ve sakinleri ahkamına riayet edip etmedikleri
maruz kalmak ihtimalleri içinde, sıfatiyle, emniyet içinde yaşamak ni kontrol etmek .için teftişler
başarmağa mecburuz. Partinin bü- huzuru kalbi, Türikiye Bilyük Mil- de bulunduğ'unu ııören bazı mü
tün azası, çalışkan bir vatanperver Jet Meclisinin ve Cümhuriyet Hükı1- e~se.~eler teftiş heyetinin gözünü 
olduğu kadar milletin beraberliğini metinin samimi hedefidir. Hiçbir boyamak için müfettişler gelmeden 
candan seven ve millet kuvvetleri- milletin kendisine uygun gördüğü müe"esede bazı "ıhhi yemekhane 
nin hiçbir· sebeble dağılmamasına bir tedbir, bizim memleketimizde /ve ffaire tesisatı y:ıpmakta \'e mü
dikkat eden bir vatanperver gibi taklit olunamaz. Hiçbir vatandaş fettişl~r gittikten bir müdd~t so~ra 
davranmağa mecburdur. Cumhuri kanunların kendisine temin ettiği bu te.,ısatı kaldırarak e•kı halıne 
yet Halk Partisinin, bütün vatan- nimetlerden mahrum edilemez. Hu· , ifrağ edildiği anla~ılmıştır. 

daşları kendisinin muhabbet ve biz· zur içinde, müşterek vatanın yük- ! lş dairesi bu şekilde harekette 
met muhitinde toplamağa çalışan selmesine çalışmak sahası, bütün va bulunan birkaç müe<sesenin ceza
zihniyetini, ifade ebniş oluyorum. tandaşlar için açıktır. Bu memle- landırılma'ı hakkında raporlar 
Şimdi, size, bıı zihniyetin, milletin kette, bütün kuvvetleri özünde top· tanzim etmiştir. 
bünyesinde kök salmış olduğunu da !anuş olan tek kudretli varlık, Tür- Fena kontrplaklar 
göstereceğim. Atatürk gibi her ta kiye Büyük Millet Meclisidir. Onun Şehrimizdeki kontrpliik imala • 
rihin ve her devrin büyük bir kud· tedbirleriyle, teşkilatı esasiyesi, \'e tının vekftlet tarafından tesbit 
reti, siyaset sahnesinden maddeten kanunlariyle, hepimiz üzerine tevec
çekildikten sonra da, biltiln dünya· cüh eden mükellefiyetler ve vazife· 
nın hayret ve takdiri karşısında sa· !er diğer bütün \'azife ve mükellefi· 
bit oldu ki, bu aziz memleketin hiç- yetlerimizin üstünü ve naz•nudır. 
bir köşesinde ve bu biiyük milletin Aziz arkadaşlarım, 
hiçbir ocaı:;'lnda, cumhuriyet aşkın· Sizi muhab)>etle selamlarını. 

dan başka bir hava esmemiştir. On· Sizi gönderen teşkilat arkadaşları
beş senelik türlü mii~külat içince mıza ve içinde yasadığınız millet ve 
bir hayattan sonra, cumhuriyet re· memleket yuvalarına genel Ba~ka-ı 
jinıinin \•erdiği bu imtihan, onun. nınızın Eevgi ve saygılarını beraber 
zannedildiğinden ~ok daha sağlam götürmenizi isterim. 
ve derin kökte, sarsılmaz bünyec~~ 1 =============== 
olduğunu bütün dünyaya isbat et· 
miştir. Siz ve hepimiz, büyük acı i 
çinde bu bahtiyar mu~, btde;ı-i yapa
bildiğimizden dolayı, yürekler dolıı· 
su ittıhar edebLl,riz. 

Pr .. nsiplere kar~ı haj(hlık 

General Kaı:ım 
Karabekirin 
Hatıratı 

Sayın arkadaşlar, (RR•tarafı 5 inr; .,wf~.la \ 
Partimiz millet menfaatinde, kü· bey de bulunuyordu. Rifat paşa ile 

çiik hislerin !istüne çıkabilen bütün 1 üç gün evvel, Parise geldiğim gün 
\'atandaşları tatmin edecek en sağ-' sefarethanede kendilerini ziyaret et· 
lam prensipleri, en az teferrüatla 1 mis, tanısnııstıPl.)Ia ~an ı ise \'en\ ~o 
tesbit edebilmiştir. Türkiyenin yeni- 1 rüyordum. Fakat gıyabında çok işit· 
!eşmesi ve yükselmesi gibi hiç ol· miştim. Ahmet Rıza ve Sezai beyler• 
mazsa, ikiyüz seneden beri devam le evvelce gıyaben tanışırken il.lnı 

eden mücadele, bizim rejimimizde meşrutiyet akebinde Selanik ve ts
ve prensiplerin1izdc, en sade ve a- tanbulda görüşmüştük. 
meli ifadesini bulmuştur. l\Iutlak o- (Devamı var) 

Rumanyada feci 
Bir tren kazası 

edilen bir ~ekilde olması için veri
len kararlara aykırı surette hrare· 
ket eden bir milcsse meydana çı -
karılmıştır. Bu mües.•ese vekalet 
tarafından verilen müddet zarfın-

da inıaliitıııı damgnlamadıktan başka 
tayin edilen nilıııunelerden daha 
dü~ii k maliye le de imalat yaphğı 
aıı 1aşıl nlıştır. 

Iktkıt vekfıleli kontrplak mev. 
zuu etrafnıda ehemmiyeti~ meşgul 
olmakta bulıınduğundan tıahkikat' 
yapmak için dün Ankaradan şeh
rimize iki miifettiş gelmiştir. 

Demir fiatlan 
İııgiliz - Amerikan mali anlaş -

nıası sebebiyle dolar kıymetine gö. 
re te•bit edilen İngiliz lirasının bir 
miklar dü~mesi yilzfinden Avrupa. 
daki demir fiyatloıırınııı yükselmek
te olduğumı yazmıştık. Avrupa -
dan piyasaya son gelen haberlere 

göre fiyatlar Avrnpada da istikrar 
peyda etmiş olduğundan bu teref
füün piya~anıı?Ja hiç bir suretle te
sir etmiyeceği anlaşılmıştır. Piya. 
sadaki Demir satışı 10,5 kuruştan 
muamele görmektedir. 

Yağ ihtikarı 
İ stanbuldaki birçok yağ tüccar

larının Zeytin yağlara yabancı 

maddeler karıştırarak sattıkları, 

bu suretle biiyilk mikyasta ihtikar 
yaptıkları belediyeye ihbar edil -
mişti. Bu nevi yağcıloardan alınan 
ni\muneler belediye kimyahanesine 
gönderilmiştir. İhbar tahakkuk 
ettiği takdirde alakadarlar şiddet
le cezalandırılacaklardır. 

' Dl\anyolu No. 104 
+ 

istiklal T akvlmi 
Senelerdenberi O<man Bey mat. 

baa"ı tarafından neşredilen \'e 
büyük bir rağbete mazhar olan 
"lıtikli.l takvimi" nin 939 senesı
ne ait olan nüshası muhtelif renk
li bir kııµak içinde ve vakitleri 
gö~tereıı cedveli muhtevi olduğu 

halde nefis bir surette tabedilmiş • 
tir. Kitapçı ve kırtasiye magaza
larında 15 kuruşa satılmaktadır. 
Okuyuculanmıza tavsiye ederiz . 

1
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TURAN 
Tiyatrosu -San'atkir Naşit 
Malatyalı 

KALENDER 
Saz heyeti birlikte 

BOYAOI KIZI 

Yann 
3 parde 

akşam Hamiyet Yüceseı 
ve arkadaşları 

• 
Tepebaşında Dram Kısmındı 
.27.12 g33 S:ılı günü akşamı 

eaat 20,30 da . · 
AS!\!ODE 

5 Perde 

Yılbaşı Reveyonu 
Bebek bahçesi kışlık salon ve !o 

kantasında sabaha kadar muhtelif 
eğlenceler, caz _ orkestra, vsrya • 
te, kotiyon ve silrprizler. 

l\Iasaların şimdiden temini. 

]erin yüz tuvaletindeki rol ve te•'r. 
ri !Ayıkiyle bilinmediği devirlerde 

Krem Pertev 
vardır. Şöhretini kendinden aJ\ın· 
Krem Pertevin buıünkü muvaffa.
kıyetinin sırrı ba.;ittir. TJımamea 
fenni ve titiz bir itina ile ırüniin 
tekimfllUn!I takip edlşl ve memle
ket maheul!I olmakla iftihar dııyu. 
şudur. 

!arak zikredilen hiç bir siyasi 
prensip, ifratı ve tefriti, Ye türlü 
şekilde yanlış tatbiki öne sürülerek 
tenkid edilmekten kurtulamaz. Par· 
timizin hüviyetini tarif eden altı 
prensibimiz de, fena ellerde \'e yan
lış tatbikat ile eksik gösterilebilir. 
Fakat bu gayretler, yersiz ve bey
hudedir. Tam ölçüsü verilmediği 

halde faydasını muhafaza edebile· 
cek, hiçbir ilaç yoktur. Şimdiye ka· 
dar isbat ettik ki prensiplerimizi 
esas olarak daima iyi ellerde bulun-
durmağa ve tedbirleri, zamanı gel· İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 
diği vakit cesaretle, fakat daim~ Kaım, Otulia istasyonu civarın-

Bükreş: 26 (A.A.)- Son alınan 
haberlere göre evvelki akşam vuku· 
bulan feci şimendifer kazasının bi
lançosu 100 ölü ve büyük bir kısmı 
ağır olmak üzere 300 den fazla ya
ralıya baliğ olmaktadır. Alenler ve 
yaralananlar arasında memleketleri
ne izinli giden birçok zabitler ve ne· 
ferler bulunmaktadır. 

tedbir ve basiretle tatbik etmeğe da vukubulmuştur. Bu istasyona en 1294 kilo ağaç sahne direkleri &8 kilo yün mensucat 160 kilo tıbbi 
çalL5bk. Geçmiş zamanın muhasebe. yakın olan istasyonun telefon ve müstahz.ar 26 kilo ipek karyola örtüsü ve ipek mensucat 132 adet boş çu.. 
si son zamanlarda, hiçbir milletin telgraf telleri buzdan ve rüzgardan va! 251 kilo elektrik motörü ve tevzi kablosu 64 kilo kendir kolan 260 
siyasi partisine nasib olmamış ka- kopmuş olduğu için Otulia istasy0 • kilo demir eşya hakkındaki satış ilanımız Yeni Sabah gazetesinin 15-12-
dar müsbet ve verimlidir. Gelecekte nunu \'aziyetten haberdar edememi~ 9!38 gilnü nüshasındadır. İstekliler bu gazeteyi okuyarak satışa gelme! .. 
de, cesaretle basiretin, bize müsbet 1 t' ır. ri ilt\n olunur. . (9320) 

neticeleri vaadetmckte olduğuna, =====-c====================================~-==:=-i kati olarak kaniiz, Anla)'lşımızda 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : ve icraatımızdakl ana hatlarda zaaf 
göstermek şöyle dursun, milletin 
daima ilerliyen ve yükselen taze ve 
canlı anlayışı ile, vatanımıza, daha C i n • i Miktarı: Muhammen bedeHı 

Beheri 
~o de 7,S teminat Eksiltmenin 

Tutarı Lira K. geniş feyizler temin edeceğimize ka· 
tiyen güveniyoruz. 

lllilli Birliğin azameti: 
Aziz arkadaşlarım, 
:Milletimizin en dar muhitlerinde 

ve en küçük ihtiyaçlarına katlar 
sokulup çare bulınağa çalışmak, Ö· ı 
nümüzdeki senelerin çalışmalarınd~ 
yeni bir farika olacaktır. Halk ço· 
cuğu vatandaşlar tarafından, halk 
içinde geçirilen bu çalışma hayatı· I 
nm devlet otoritesini. en sağlam bir 1 
surette koruyarak, halk idaresinin 1 
feyizlerini, en geniş bir surette te
min edeceğine, inanıyoruz. Hiçbir 
koruyucu tıffibir, insan vücudunu 
hasta olmaktan kurtaramadığı gibi, 
hiçbir milletin bünyesi de, iyi tedbir I 
!er içinde, marazi arızalar göEter
mekten kurtanlamaz. Fakat, vatan· 
daşlarım emin olsunlar ki, uy:ımk 1 
d!I:knt li ve vazife hissönl """"'.; ~ 

Düz beyaz alaminyum 
kağıdı 

Ba,kül "500 kiloluk" 

250 kilo 

5 adet 

Lira K. 
1 70 sif 

300 

aaati: 
Lira K. 

425 Şl 88 - --\4 
1500 112 6P , 14,30 

1 - İdaremizin Cibali Tütün fabrikası için 250 kilo 86X60 eb'adında düz beyaz al11nıfnyum xAğıdı lll 
Çamaltı Tuzla~ı için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayn ayrı açık e~ 
siltnıe ıı"uliyle 'atın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 1 
III - Eksiltme 20. 1. 939 tarihı";;T;astlıyan cuma gi\nil hizalarında gösterilen sutlerde Xabatafta IAo 

vazım ve Mübayaat şubesindeki Ahın komisyonunda yapılaeıaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınablleceii gibi a!amlııyıım kltıdın ntlı. 

muneleı·i de görülebilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin düz beyaz alaminyum kAğıdına alt fenni teklif ve ntlmıi.. 
nelerini tetkik etmek üzere ilıale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar umum mOdllrlOğtı T!lttl'd) 
Fabrikalnr şubesine ve 5 basküle ait f!atsız teklif ve katalokları eksiltme gününden 5 gQn evveline kadq 
İnhisarlar Tuz Fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almalan !Azımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme iç';ı tly;n edilen giln ve saatlerde % de 7,5 güvenme paralariTle Rirlikt.9 
yukarıda adı gecen komisyo5a llelıneleri ilan olunw (9273) 
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ıfENISABAH 

Manifaturacılar ve 
Tuhafiyeciler 

Müstahdemini cemiyetinden : 
Senelik kongı·enıiz ikinci kii-

• nuııun 2 ~!ne tesadlif eden pazarte
•i günü .saat 19 da aktedileceğiıı
den ilzalarınıızııı lı!iviyet vaı·akala-

T. iŞ BANKASl'nın 
' rlyle ayni gün ve saatle Beyoğlu 
Sakız ağacı, Vasilyadis Apartma
nının 1 ııunıaralı dairesinde 1 •·o. 
merkezin>'zde bulıınmalarıııı dile
riz. 

939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

RUZXAMEl JJ(1ZAKER,lT 
1 - .. "'izan1nan1en1iz~:'l J.'"Cnİ ce .. 

m yetler kanunuııa göre tadil". 

32,000 LiRA MüKAF AT 
- -----

2 - Cemiye varidat ve masra
fının !<'tkiki, 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1Temmuz,26 Ağustos, 
:ı - 19:l9 <l'ne•ı bü çe<ını ı t~'

diki, 1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
4 - tela re heyet' ,;cc:iın". •············· ·ıKRAM.IYELER .............................................................. .. 

::•············ 1 ·····························································~~ 
•• 1 :: 

fıtanhul üçüncü icra menıurlu~ :: :ı 
:: 1 Adet 2000 liralık _ 2.ooo Lira :: ğundan: :: .. 
:.:. 5 1000 5 :: Bir borç nu <lo!.ıyı mahcuz ve 

par.ı~·a ç vri nw•i r:.ukaner bir a
det di ; ınakinco.ı ye karyo. ,. 
sair e~\c.ı 30. 12. ~•:18 cı.ı ~l gün·· 
ş.ıat ı.; ten l 6 va kadar ve k11 !!'. •ı 

mnhaırnıhe •ııiıı yüzde 7;; ir. b ,ı_ 

matlığı taıulırde il"nci artırma 

6. 1. H:~9 s~lı giiı>ii 12 dı" ı:ı e ka
dar Cilıali cadclc•inde :ı:; ı uma -

ralı O~nıaıı Be~· haıwsi önünde a
çık ar•tır-ra suretiy!P satılnca{:ın-, 

dan talip oLı .lann malı ıl!.ıııle h:U 

•• '' ,, - .ooo '' :: 
3 8 Soo 4 ~= "" ,, ,, =- .ı:>OO ,, :: 
•• •• ii 16 ,, 250 ,, 4.ooo ,, Si 
.. l 6 .. :: 60 00 .ooo :: .. '' '' '' .. •• •• 
:: 95 So 4.750 ,, :: .. '' ,, :: 
H 250 ,, 25 6.250 ,, E! :: ,, :ı 

i! 435 32.ooo Si 
•• •• 
~~ ....... ~··········································································· .. ··············-~~···;· ••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••• ... ••••••••• 
T. İş Bankasına para yabrmakla, yaln z para biriktirmiş olmaz, 

zır bulunan menıııra 

eylemeleri ilan olıırı,1r. 

zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

işçi Aranıyor--.. 
Ambalaj için 3 kişiye ihtiyaç vardır. Taliplerin 
saat 9 dan 12 ye kadar Yeni Postahanecaddesi 

Bütün Senenizin Ağız tadile geçmesini iıterseniz 1 
YILBASINDA 

HACI BEKİR ŞEKERi YiYiNiZ. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Ananyadis han 22 numaraya müracaatları __. ,. 

kullanınız Lez-
~i;ii!r--...,, KOLINOSzeti hoş! dişleri 

anıisepıik inci gibı parla-
DIŞ MACUNU tan Kolino~u 

dünyada mıl
~E~~::::;;..ımiııı•••••••yonlarca zevat 

seYe seve kullanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edilmiş oldu-
ğundan uzu l müddetle ihtiyacınızı temin eder . 
Büyük tüpll 40, küçük tCpii 22,50 kuruştur. 

Türkive ' 

SEKER FABRİKALARll 
Anonjm Şirketinden: 

Müessesemiz Üçüncü Parti olarak küp ve Kristal ecnebi 

şekeri satın alıtcaktır. Şartnemesi Bahçekapı Taşhan 

4J numarad~n isteyenlere verilir. 

12.Sonkanun.19i9 Perşembe günü saat Onbire kadar teklif 

mektupları ~artname esaslarına göre kabul edilecektir, 

...... mm .... mmli:mııl'Kll ....... I .............. . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi: :'\liktan Beheri Tutarı ~o 7,5 temi~atı eksiltme 

Lira K.Lirn l\. Lira K Şekli Saati 

.Matkaplı daire 1 adet - - 650 - 48 75 Pazarlık 14 
ıiestere.•i. 

Dikistirinli kola 2000 kilo - 35 700 - 52 50 Açık 14,30 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet matkaplı da
ire deoteresi ile 2000 kilo Dikistirinli kola hizalarnıda yazılı usullerle 
~ksiltmeye konmu~tur. 

II - l\Iuhamnıen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarıııda 

gô terilmi.~tir. 
III- Ek<illmc 16. 1. 939 tarihine rast!ıyaıı pazartesi günü hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta ](ıvazım ve mübayaat şubesindeki 

Alım komisyonunda yapılacakır. 
IV - Şartnamel<:r para.ız olarak hergUıı sözü geçen şubeden alı

ubllir. 
V - Daire destere'i eksiltmesine iştirak emek istiyenlerin fenni 

teklif ve kataloklarıııı ihale gününden bir hafta evveline kadar İn· 
1ı:sarlar umum müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lilzım-

41 r. 
VI - hteklilerin ek.:ıiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 

f,5 güvenme paralarlyle birlikte rukarıda adı geçen komisyona gel-
ıııeleri ilan olunur. (9378) ... . 

I - İdaremizin PIL~abahçe fabrikası !~in şartnamesi mucibince sa· 
mı alınacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli iskele 
Jinci kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşhır. 

II - Muhammen bedeli si! İstanbul 13000 llra ve muvakkat te· 
• ~natı 975 liradır. 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük P"-rangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve ( 10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların mufassal fenni 
teklifleriyle beraber kataloklarını kaldırma indirme ve fren tertibıı
tım açık olarak gösteren resimlerini kataloklarını birinci sınıf bir fir
ma olduklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine ver
meleri ve tekliflerini kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdu·. 
Aksi takdirde eksiltmeye iştiııak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddede 
yazılı eksiltmeye i~tirak vesikası ve % 7.5 güvenme parası makbuzu 

'].7 KANUNUEVVEtl 1931 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra niçin RADYOLİN diş macunu 

1<ullanmahdır ? ÇÜNKÜ 

Güzel Yüz 
ıçın ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ' e en 
esaslı şart da 

RAOYOLiN 
kullanmaktır. 

Mikrobları Yüzde 100 öldiiriir. Dişleri fuçanın giremediği 

yerlere kadar nüfuz ederek temizler, pulatır. Diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle Ye akşam her yemekten sonra l.:ullanınız. 

Bartın Mahnüdürlüğünden : 
1 Aırıa,ra l•maıl' H!:t balını~ olan ı:;alıiıı \'a]lUl'l!lll\ll k~•raya c·ı-

karı1an Ill'nlİl'ı Pirine:, ljnyit par~Hları 2ri0, aoo ton a(_'ık beher toaJ 

nıuhanınıen 12 lira uzl"rindcıı ~10. 12. !ı:~x tarihinde artbrn1a ıle sıtlt· 

l~caktır. l\[uvakkal t~nıiııal 260 liradır. Taliplı•ri ı m~zklır günde 
fJarlıtı n1:.ı.ln1üdLiı·\üğ·iine ıniira<::ıalları. 

2 - Aına::ra limanında b!ılnll:;; olan Jti1;l' \"<.lfHtru•H{aıı çıkal'tlan 

tahmint'U :JOO ton 'fuv lllC'H nla<lpıı kiir11üriiııiiıı hPh<•r toıııı 5 li1·a bed~I· 

le ~!I. 12. !.ı;~8 tarih!ıHll"' arttırn1a llf• satılac:aktır. Taliplerin tenıİ· 

nat akl:tdr-rıyie 1111..~z:\.Ur günde 1;arıııı nıalınliılürlüVüHc nıüracaatları 

(()361) 

•• 
iüRKiYE 

Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Pamuk ip1iği Satışı: 
Kayseri bez fabrikası malı 

Nazilli basma fabrikası ,, 
Ereğli bez fabrikası ,, 

12 No. 
16 » 

24 )) 

24 )) 

Paket 41 ::ı kıırıış 
)) 480 )) 
)) 580 )) 

,. 5eo ,, 
Fiat'.arla fabrikada tes im şartile satılmaktadır. İplik m1s

tehliklerini ı yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedel
leri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebile
cekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabi
lecek p1ınuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı 
şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına şip:ıriş edebilecekleri ilan 

oluıur. ---------------

III - Eksiltme 17 - 1 - 939 tarıhine ra.;tlıyan salı günü saat 15 
le Kabataşta L~<lilııım ve Mubayaoat ~ııbe"iııdeki Alım Komisyonunda 
ıaıııiacaktı r. 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların -=-=========-================== 
ekailtm& günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım komis- Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O G L U 

1 JY. - Şartname'el' parasız olarak her i'Ö IÖZÜ f~ fUbeden a- yonu başkanlığına m<ıkbuz •ukabilinde verilme.si !Azımdır. (8810) Ne9riyal müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer Matbaai Ebüzziya 
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